
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.11.2019 1190

Про внесення змін до розділу 5 
«Річний план роботи Фонду 
державного майна України на 2020 р ік»
Плану діяльності Фонду державного 
майна України на 2020 - 2022 роки

На виконання пункту 48 Порядку розроблення проектів прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної 
декларації та державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних 
і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 
проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 335), та пункту 3 
доручення Прем’єр-міністра України від 18.11.2019 № 40306/2/1-19 до Указу 
Президента України від 08 листопада 2019 року № 837 «Про невідкладні заходи з 
проведення реформ та зміцнення держави»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до розділу 5 «Річний план роботи Фонду державного 
майна на 2020 рік» Плану діяльності Фонду державного майна України на 
2020 - 2022 роки, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
15.07.2019 № 716, виклавши його в новій редакції, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду Дмитро СЕННИЧЕНКО



ПОГОДЖЕНО
Міністр Кабінету Міністрів

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Голова Фонду державного 
майна України

«____» __________ 2019 року
________________Д. СЕННИЧЕНКО

«29» листопада 2019 року

5. Річний план роботи Фонду державного майна України на 20 20 рік

№ Н айм енування заходу Ріш ення, на п ідставі яких Строк Відповідальний Ф орма заверш ення
з/п виконується захід виконання виконавець заходу

1 2 3 4 5 6

С т р а т е г іч н а  ц іл ь  041 . Масштабна прозора приватизація державної власності. Забезпечення надходження коштів
від приватизації державного майна

Завдання 0411. Ф ормування та складання переліків об’єктів м ал о ї та вели к ої приватизації
держ авн ої власності, що підлягаю ть приватизац ії

1. С кладання та внесення на 
затвердж ення керівництвом  
Ф онду переліків об ’єктів малої 
приватизації, що підлягаю ть 
приватизації у 2020 році

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Січень 2020 
року

Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
форм ування 
переліків об ’єктів 
приватизації

Н аказ

2. С кладання та внесення на 
затвердж ення У рядом 
переліку о б ’єктів великої

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і

Січень 2020 
року

Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення

Акт Уряду
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приватизації, що підлягаю ть 
приватизації у 2020 році

комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

держ авним  м айном  
У правління 
форм ування 
переліків об ’єктів 
приватизації

Завдання 0412. Здійснення підготовки об’єктів приватизації до продаж у
3. П рийняття ріш ень про 

приватизацію
Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
підготовки до 
приватизації

У правління 
продаж у об’єктів 
м алої приватизації

РВ Ф онду

В идання наказів про 
прийняття ріш ень щодо 
приватизації об ’єктів 
приватизації відповідно до 
затвердж ених переліків 
об ’єктів, що підлягаю ть 
приватизації

4. Робота з підготовки об’єктів 
приватизації до продаж у

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна України»- (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
підготовки до 
приватизації

У правління 
продаж у об’єктів 
великої 
приватизації

У правління 
продаж у об’єктів 
м алої приватизації

Затвердж ення планів 
розміщ ення акцій 
акціонерних товариств; 
створення аукціонних 
комісій відповідно до 
затвердж ених переліків 
об ’єктів, що підлягаю ть 
приватизації
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РВ Ф онду
5. Зм іна у процесі приватизації 

організаційної форми 
підприємств, що перебуваю ть 
у держ авній власності

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
підготовки до 
приватизації

РВ Ф онду

В идання наказів про 
перетворення підприємств 
в акціонерні товариства 
відповідно до наданих 
уповноваж еним и органами 
управління пропозицій

6. П рийняття ріш ень про 
припинення ю ридичних осіб у 
процесі приватизації

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарською
діяльністю

У правління
держ авною
власністю

РВ Ф онду

В идання наказів щодо 
прийняття ріш ень про 
припинення держ авних 
підприємств

Завдання 0413. Здійснення приватизації об’єктів держ авн ої власності та забезпечення надходж ення коштів від
приватизації держ авного майна до держ авного бю дж ету

7. У кладання договорів купівлі- 
продаж у об’єктів малої 
приватизації

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
продаж у об’єктів 
м алої приватизації

РВ Ф онду

В иставлення на продаж  з 
метою реалізації 300 ЄМ К 
Д П  та держ авних пакетів 
акцій малої приватизації
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8. Здійснення контролю  

підготовки до приватизації 
об ’єктів м алої приватизації, по 
яких регіональні відділення 
Ф онду визначені органами 
приватизації

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Щ омісячно Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
форм ування 
переліків об ’єктів 
приватизації

Звіт

9. Здійснення заходів щодо 
залучення радників у випадках 
визначених законодавством

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

П останова К абінету М іністрів 
України від 30 листопада 2016 
року №  878 «Про затвердж ення 
П орядку залучення радників у 
процесі приватизації об ’єктів 
держ авної власності» (із зм інам и)

П ротягом  року Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
продаж у об’єктів 
великої 
приватизації

Відділ
євроінтеграції та 
взаєм озв’язку з 
м іж народними 
організаціями

Договір про надання 
послуг радника

10. П риватизація об ’єктів великої 
приватизації держ авної 
власності

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року 
згідно із 
затвердж еним  
П ереліком 
об’єктів великої 
приватизації

Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
продаж у об’єктів 
великої 
приватизації

В иставлення 5 об ’єктів 
великої приватизації на 
продаж  на аукціонах
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11. У кладання договорів купівлі- 

продаж у об’єктів великої 
приватизації держ авної 
власності

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року 
згідно із 
затвердж еним  
П ереліком 
об’єктів великої 
приватизації

Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
продаж у об’єктів 
великої 
приватизації

Д оговори купівлі -  
продаж у за підсумками 
проведеного продажу

12. У кладання договорів з 
уповноваж еною  особою 
(ліцитатором) для проведення 
аукціонів у випадках, 
передбачених законодавством

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року 
згідно із 
затвердж еним  
П ереліком 
об’єктів великої 
приватизації

Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
продаж у об’єктів 
великої 
приватизації

Д оговори з 
уповноваж еною  особою 
(ліцитатором) для 
проведення аукціонів

13. У кладання договорів з 
уповноваж еною  особою  про 
надання послуг з проведення 
обов’язкового екологічного 
аудиту об ’єктів приватизації у 
випадках, передбачених 
законодавством

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 24 червня 
2004 року №  1862 «Про 
екологічний аудит» (із зм інами)

П ротягом  року 
згідно із 
затвердж еним  
П ереліком 
об’єктів великої 
приватизації

Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

У правління 
продаж у об’єктів 
великої 
приватизації

У правління 
продаж у об’єктів 
м алої приватизації

РВ Ф онду

Д оговори щодо проведення 
екологічного аудиту

14. Н адходж ення коштів від 
продаж у об’єктів малої та 
великої приватизації

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-У Ш  «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

П ротягом  року 
згідно із 
затвердж еним и 
П ереліками

Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

Н адходж ення коштів до 
держ авного бю дж ету в 
обсягах, визначених 
Законом У країни «Про
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об’єктів
приватизації

У правління 
продаж у об’єктів 
великої 
приватизації

У правління 
продаж у об’єктів 
м алої приватизації

РВ Ф онду

Д ерж авний бю джет 
України на 2020 рік»

Завдання 0414. М оніторинг та контроль за виконанням ум ов договорів купівлі-продаж у

15. Здійснення перевірок 
виконання покупцями 
держ авного м айна умов 
укладених договорів купівлі- 
продаж у об’єктів приватизації

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 09 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
внутріш нього 
аудиту та контролю

РВ Ф онду

О формлення результатів 
перевірок та  зд ійснення 
розрахунку ш трафних 
санкцій

16. Аналіз та  узагальнення 
результатів м оніторингу та 
контролю , що проводиться 
органами приватизації 
стосовно виконання 
покупцями умов договорів 
купівлі-продаж у

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020
15.01.2021 
(стосовно 
договорів за 
окремими 
ріш еннями 
Кабінету 
М іністрів 
України)

30.04.2020
30.07.2020
30.10.2020

Д епартам ент 
внутріш нього 
аудиту та контролю

Л ист Кабінету М іністрів 
України, наказ Ф онду
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30.01.2021 
(щодо інш их 
договорів)

Завдання 0415. У досконалення норм ативно-правового забезпечення приватизаційних процесів
17. Розробка та  удосконалення у 

разі необхідності норм ативно- 
правових актів з питань 
приватизації

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

П ротягом  року Структурні 
підрозділи Ф онду

Н орм ативно-правові акти

С т рат егіч н а  ц іль 042. О рган ізац ія  еф ект и вн ого  уп равл ін н я  держ авн ою  вл а сн іст ю
0421. В едення Єдиного реєстру об’єктів держ авн ої власності

18. Забезпечення ведення Є диного 
реєстру о б ’єктів держ авної 
власності за результатами 
інвентаризації об ’єктів 
держ авної власності, 
проведеної суб’єктами 
управління об ’єктами 
держ авної власності

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 14 квітня 2004 року 
№  467 «П ро затвердж ення 
П олож ення про Єдиний реєстр 
об ’єктів держ авної власності» (із 
зм інами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 30 листопада 
2005 року №  1121 «Про

Щ оквартально Д епартам ент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інф орм аційних 
технологій

В несення змін до Є диного 
реєстру о б ’єктів держ авної 
власності
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затвердж ення М етодики 
проведення інвентаризації об'єктів 
держ авної власності»

19. Н адання інформації 
(відомостей та витягів) з 
Є диного реєстру об ’єктів 
держ авної власності 
запитувачам  та структурним 
підрозділам Ф онду

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)
П останова Кабінету М іністрів 
України від 14 квітня 2004 року 
№  467 «Про затвердж ення 
П олож ення про Єдиний реєстр 
об ’єктів держ авної власності» (із 
зм інами)

Н аказ Ф онду від 23 березня 
2005 року №  622 «Про 
затвердж ення П орядку та умов 
користування Є диним  реєстром 
об’єктів держ авної власності» (у 
редакції наказу Ф онду від 06 
серпня 2013 року №  1535, 
зареєстрованого в М іністерстві 
ю стиції У країни 27 серпня 2013 
року №  1470/24002)

П остійно Д епартам ент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інф орм аційних 
технологій

Лист, службова записка

Завдання 0422. О рганізація управління корпоративним и правами держ ави
20. Затвердж ення річних 

фінансових планів 
господарських товариств, що 
належ ать до сфери управління 
Фонду, та  здійснення

Господарський кодекс У країни Затвердж ення до 
01.09.2020, 
підприємства 
електроенергети 
ки -  до

Д епартам ент 
управління 
держ авною  
власністю  та аналізу 
фінансово-

Затвердж ення ф інансових 
планів господарських 
товариств
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1 2 3 4 5 6
контролю  за їх виконанням  у 
встановленом у порядку

31.12.2020, 
контроль 
виконання -  
протягом року

господарської
діяльності

У правління 
з питань аналізу 
фінансово- 
господарської 
діяльності

РВ Ф онду
21. Здійснення оціню вання 

результатів фінансово- 
господарської д іяльності та 
проведення аналізу 
еф ективності управління 
підприємствами держ авного 
сектору економіки, які 
перебуваю ть в управлінні 
Фонду.

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

15.04.2020, 
протягом 45 днів 
після закінчення 
звітного 
кварталу

Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарської
діяльності

У правління 
з питань аналізу 
фінансово- 
господарської 
діяльності

Л ист М іністерству 
розвитку економіки, 
торгівлі та  сільського 
господарства України

22. П роведення моніторингу 
ф інансово-економічних 
показників діяльності 
підприємств, які перебуваю ть 
в управлінні Ф онду

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Щ оквартально Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарської
діяльності

У правління 
з питань аналізу 
фінансово- 
господарської 
діяльності

Л ист М іністерству 
розвитку економіки, 
торгівлі та  сільського 
господарства України, 
службова записка
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23. Забезпечення проведення 

загальних зборів та участі 
представників держ ави у 
загальних зборах  акціонерів 
господарських товариств, що 
належ ать до сфери управління 
Ф онду

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 17 вересня 
2008 року №  514-У І «Про 
акціонерні товариства» (із 
зм інами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 березня 2017 року 
№  142 «Деякі питання 
управління держ авним и 
унітарним и підприємствами та 
господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яки х  більше 
50 відсотків акцій (часток) 
належ ать держ аві» (із змінами)

Річні загальні 
збори -  до 30 
квітня; 
позачергові 
загальні збори - 
протягом року

Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарською
діяльністю

У правління
держ авною
власністю

РВ Ф онду

Протокол загальних зборів

24. Забезпечення участі 
представників держ ави у 
засіданнях наглядових рад 
акціонерних товариств, що 
належ ать до сфери управління 
Ф онду

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про управління 
об ’єктами держ авної власності» 
(із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 17 вересня 
2008 року №  514-У І «Про 
акціонерні товариства» (із

П ротягом  року, 
але не рідше 
одного разу на 
квартал

Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарською
діяльністю

У правління
держ авною
власністю

РВ Ф онду

Ф орм ування складу 
наглядової ради товариств.

Реком ендації
представникам  держ ави 
щодо голосування на 
засіданні наглядової ради 
товариств.

Протокол засідання 
наглядової ради
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1 2 3 4 5 6
змінами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 березня 2017 року 
№  142 «Деякі питання 
управління держ авним и 
унітарним и підприємствами та 
господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яки х  більше 
50 відсотків акцій (часток) 
належ ать держ аві» (із змінами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 березня 2017 року 
№  143 «Деякі питання управління 
об ’єктами держ авної власності» 
(із зм інам и)

25. У часть у методологічном у 
забезпеченні управління 
корпоративними правами 
держ ави

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарською
діяльністю

У правління
держ авною
власністю

Н орм ативно-правові акти, 
листи

26. В едення реєстру 
корпоративних прав держ ави

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із

П ротягом  року Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарською
діяльністю

В несення змін до реєстру
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1 2 3 4 5 6
змінами) У правління

держ авною
власністю

27. Забезпечення заходів, 
п о в ’язаних з ліквідацією  та 
припиненням  господарських 
товариств, що належ ать до 
сфери управління Ф онду

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 17 вересня 
2008 року №  514-У І «Про 
акціонерні товариства» (із 
зм інами)

Закон У країни від 6 лю того 
2018 року №  2275-У Ш  «Про 
товариства з обмеж еною  та 
додатковою  відповідальністю »

Закон У країни від 15 травня 
2003 року №  755-ІУ  «Про 
держ авну реєстрацію  ю ридичних 
осіб, ф ізичних осіб - підприємців 
та  громадських формувань» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарською
діяльністю

У правління
держ авною
власністю

В несення змін до реєстру

0423. Робота з єдиним и м айновими ком плексам и держ авних підприємств, переданим и до сфери управління держ авних органів  
приватизації у  зв ’язку з прийняттям  ріш ення про їх  приватизацію  згідно з перелікам и об’єктів приватизації,

як і підлягаю ть підготовці до продаж у
28. П ередача єдиних м айнових 

комплексів держ авних 
підприємств, установ, 
організацій, їх структурних

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

П ротягом  року Д епартам ент 
приватизації та 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

В идання наказів про 
затвердж ення актів 
приймання-передачі
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підрозділів (ЄМ К) до сфери 
управління Ф онду у зв ’язку з 
прийняттям  ріш ення про їх 
приватизацію

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

У правління 
підготовки до 
приватизації

РВ Ф онду
29. У кладання контрактів та 

додаткових угод до контрактів 
з керівниками держ авних 
підприємств і господарських 
товариств, у статутних 
капіталах яки х  більш е 50 
відсотків акцій (часток) 
належ ать державі, та 
здійснення контролю  за їх 
виконанням

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарською
діяльністю

У правління
держ авною
власністю

РВ Ф онду

У кладання контрактів

30. Затвердж ення річних 
фінансових планів держ авних 
підприємств та  здійснення 
контролю  за їх виконанням  у 
встановленом у порядку

Господарський кодекс У країни Затвердж ення до
01.09.2020, 
підприємства 
електроенерге
тики -  до
31.12.2020, 
контроль 
виконання -  
протягом року

Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарської
діяльності

У правління 
з питань аналізу 
фінансово- 
господарської 
діяльності

РВ Ф онду

Затвердж ені фінансові 
плани держ авних 
підприємств
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Завдання 0424. О рганізація забезпечення прийняття регіональними відділенням и Ф онду управлінських ріш ень стосовно держ авного
майна, що не увійш ло до статутних капіталів господарських товариств

31. Здійснення організаційних 
заходів щодо забезпечення 
регіональним и відділеннями 
Ф онду прийняття ріш ень про 
подальш е використання 
держ авного м айна (крім 
матеріальних носіїв секретної 
інформації), яке не увійш ло до 
статутних капіталів 
господарських товариств у 
процесі приватизації

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року У правління з питань 
розпорядж ення 
держ авним  майном

РВ Ф онду

У правлінські ріш ення

Завдання 0425. О рганізація орендних відносин. С упроводж ення чинних договорів оренди держ авного майна
32. О блік чинних  договорів 

оренди, укладених Ф ондом  та 
його регіональними 
відділеннями, зокрема і за 
допомогою  ІППС «Етап- 
оренда»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 10 квітня 
1992 року №  2269-Х Л  «Про 
оренду держ авного та 
комунального майна» (із зм інами)

П остійно У правління 
орендних відносин

РВ Ф онду

Щ омісячне та 
щ оквартальне
інф орм ування керівництва 
Ф онду та підрозділів 
Ф онду для розм іщ ення 
інф орм ації на вебсайті 
Фонду, вклю чення до 
А налітичної довідки про 
роботу Ф онду та хід 
приватизації держ авного 
м айна

0426. М етодичне забезпечення ю звитку орендних відносин
33. Експертиза, опрацю вання 

та/або розробка проєктів 
норм ативно-правових актів з 
питань оренди

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 10 квітня 
1992 року №  2269-Х Л  «Про

П ротягом  року У правління 
орендних відносин

Л исти, нормативно-правові 
акти
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оренду держ авного та 
комунального майна» (із зм інами)
Завдання 0427. О рганізація контролю  у сф ері орендних відносин

34. Здійснення контролю  за 
виконанням  умов договорів 
оренди та використанням  
орендованого держ авного 
майна

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 10 квітня 
1992 року №  2269-Х Л  «Про 
оренду держ авного та 
комунального майна» (із зм інами)

В ідповідно до 
вим ог чинного 
законодавства

У правління 
орендних відносин

РВ Ф онду

Здійснення контролю  за 
виконанням  умов 
договорів оренди та 
використанням  
орендованого держ авного 
м айна

35. В иконання доручення 
П рем ’єр-м іністра У країни 
від 21.06.2018 
№  19693/1/1-18 щодо 
здійснення перевірок 
використання держ авного 
майна

Д оручення П рем ’єр-м іністра 
України від 21.06.2018 
№  19693/1/1-18

П ротягом  року У правління 
орендних відносин

РВ Ф онду

Здійснення перевірок 
використання держ авного 
м айна

36. У часть у здійсненні контролю  
за поверненням  цілісних 
майнових комплексів 
держ авних підприємств до 
сфери управління 
уповноваж ених органів 
управління після закінчення 
строку дії договорів оренди

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 10 квітня 
1992 року №  2269-Х Л  «Про 
оренду держ авного та 
комунального майна» (із зм інами)

В ідповідно до 
вим ог чинного 
законодавства

У правління 
орендних відносин

РВ Ф онду

К онтроль за поверненням  
Ц М К із оренди разом із 
уповноваж еним  органом 
управління
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Завдання 0428. Забезпечення надходж ення до держ авного бю дж ету коштів від оренди держ авного майна та дивідендів, нарахованих н а  
акції (частки) господарських товариств, які є у  держ авній  власності, по господарських товариствах, що належ ать до сфери управління

Ф онду
37. Здійснення контролю  за 

надходж енням до держ авного 
бю джету плати за оренду 
держ авного м айна ш ляхом 
здійснення обліку надходжень, 
зокрема за допомогою  ІППС 
«Етап-оренда» та взаємодії з 
Д ерж авним  казначейством

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 10 квітня 
1992 року №  2269-Х ІІ «Про 
оренду держ авного та 
комунального майна» (із зм інами)

П остійно У правління 
орендних відносин

РВ Ф онду

Н адходж ення коштів до 
держ авного бю дж ету в 
обсягах, визначених 
Законом У країни «Про 
Д ерж авний бю джет 
України на 2020 рік»

38. М оніторинг надходж ення до 
держ авного бю дж ету 
дивідендів, нарахованих на 
акції (частки) господарських 
товариств, які є у держ авній 
власності та  належ ать до 
сфери управління Ф онду

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

01.07.2020 Д епартам ент
управління
держ авною
власністю  та аналізу
фінансово-
господарської
діяльності

У правління 
з питань аналізу 
фінансово- 
господарської 
діяльності

Щ омісячне інф орм ування 
М іністерства розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
України, служ бові записки

Завдання 0429. О рганізація роботи щ одо передачі об’єктів держ авн ої та ком унальної власності

39. П еревірка в Єдином у реєстрі 
об ’єктів держ авної власності 
щодо наявності майна, що 
належ ать до сфери управління 
уповноваж еного органу 
управління

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із

В ідповідно до 
вим ог чинного 
законодавства

У правління з питань 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

П огодж ення або 
зауваж ення до проєкту  
акта
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змінами)

40. Закріплення об ’єктів 
держ авної власності з 
урахуванням  вим ог У казу 
П резидента У країни «Про 
оптимізацію  системи 
центральних органів 
виконавчої влади»

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

В ідповідно до 
вим ог чинного 
законодавства

У правління з питань 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

П огодж ення або 
зауваж ення до проєкту  
акта

Завдання 04210. Здійснення контролю  дотрим ання законодавства щ одо використання та розпорядж ення держ авним  майном,
проведенням  приватизації

41. Забезпечення здійснення 
контролю  за дотрим анням  
чинного законодавства 
структурними підрозділами 
Ф онду та регіональними 
відділеннями Ф онду 
держ авного м айна України

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 10 квітня 
1992 року №  2269-Х П  «Про 
оренду держ авного та 
комунального майна» (із зм інами)

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

П ротягом  року Д епартам ент 
внутріш нього 
аудиту та контролю

Акт про результати 
перевірки
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Завдання 04211. Захист майнових прав держ ави у судах, ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендної 

плати та ш трафних санкцій, а також  повернення об’єктів до держ авн ої власності у  судовом у порядку
42. П одання позовів, апеляційних 

та касаційних скарг.
У часть у судових засіданнях

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185-У  «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 10 квітня 
1992 року №  2269-Х П  «Про 
оренду держ авного та 
комунального майна» (із зм інами)

П остійно Ю ридичний
департам ент

РВ Ф онду

П рийняття судового 
ріш ення

Завдання 04212. Забезпечення в м еж ах, визначених законодавством , виконання функцій організатора продаж у нерухомого м айна
держ авних унітарних підприємств

43. Здійснення організаційних 
заходів щодо виконання 
функцій організатора продаж у 
нерухомого м айна держ авних 
унітарних підприємств

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

П ротягом  року У правління з питань 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

РВ Ф онду

П огодж ений протокол 
аукціону з продаж у 
держ авного м айна або 
прийняття ріш ення про 
відмову в погодженні 
відчуження нерухомого 
м айна

44. Розробка та  опрацю вання 
проєктів законодавчих актів, 
норм ативно-правових 
документів з питань

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року У правління з питань 
розпорядж ення 
держ авним  м айном

П роєкт акта законодавства
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розпорядж ення об ’єктами 
держ авної власності

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Завдання 04213. О рганізація роботи щ одо банкрутства суб’єктів господарю вання держ авного сектору економіки
45. Погодження планів санації та 

змін і доповнень до них 
державних підприємств, які 
належать до сфери управління 
Фонду, господарських товариств 
з корпоративними правами 
держави понад 50 відсотків їх 
статутного капіталу, які 
належать до сфери Фонду; 
об ’єктів державної власності, що 
перебувають в управлінні 
уповноважених органів 
управління, в разі створення за 
їх участю нових суб’єктів 
господарювання

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «Про 
управління об ’єктами держ авної 
власності» (із зм інам и)

Закон У країни від 14 травня 
1992 року №  2243-XII «Про 
відновлення платоспромож ності 
борж ника або визнання його 
банкрутом» (із зм інам и)

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-У П І «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Кодекс У країни з процедур 
банкрутства від 18 ж овтня 
2018 року №  2597-У Ш

П ротягом  року У правління
ю ридичного
супроводж ення
банкрутства

Інформація про кількість 
погодж ених планів санації 
та  змін і доповнень до них.

46. У часть у провадж енні справ 
про банкрутство держ авних 
підприємств та  господарських 
товариств з корпоративними 
правам и держ ави

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон У країни від 14 травня 
1992 року №  2243-XII «Про

П ротягом  року У правління
ю ридичного
супроводж ення
банкрутства

Інформація про кількість 
держ авних підприєм ств та 
господарських товариств, 
які перебуваю ть в 
управлінні Ф онду та щодо 
яких господарськими 
судами поруш ено
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відновлення платоспромож ності 
борж ника або визнання його 
банкрутом» (із зм інам и)

Кодекс У країни з процедур 
банкрутства від 18 ж овтня 
2018 року №  2597-У Ш

провадж ення у справах про 
банкрутство

С т р а т егіч н а  ц іль 043. Д е р ж а в н е  регулю ван н я  у  сф ер і оц інки  м а й н а
Завдання 0431. П роведення стандартизованої оцінки об’єктів приватизації та оренди

47. В иконання заходів щодо 
проведення стандартизованої 
оцінки о б ’єктів приватизації, 
оренди

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 грудня 2003 року  
№  1891 «Про затвердж ення 
М етодики оцінки майна» (із 
змінами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 серпня 1995 року 
№  629 «П ро затвердж ення 
М етодики оцінки об’єктів оренди, 
П орядку викупу орендарем 
оборотних матеріальних засобів 
та  П орядку надання в кредит 
орендареві кош тів та  цінних 
паперів»

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління оцінки 
м айна та  м айнових 
прав

Інформація про кількість 
складених актів оцінки
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48. Рецензування актів оцінки 

майна
Закон України від 18 січня 2018 
року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 2011 
року №  4107-VI «Про Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 грудня 2003 р. 
№  1891 «Про затвердж ення 
М етодики оцінки майна» (із 
змінами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 серпня 1995 року 
№  629 «П ро затвердж ення 
М етодики оцінки об’єктів оренди, 
П орядку викупу орендарем 
оборотних матеріальних засобів 
та  П орядку надання в кредит 
орендареві кош тів та  цінних 
паперів»

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління оцінки 
м айна та  м айнових 
прав

Інформація про кількість 
складених рецензій  на акти 
оцінки
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Завдання 0432. Забезпечення проведення незалеж ної оцінки об’єктів, щ о підлягаю ть приватизації, оренді

49. В иконання заходів щодо 
забезпечення проведення 
незалеж ної оцінки об ’єктів, що 
підлягаю ть приватизації, 
пропоную ться до оренди

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 грудня 2003 року  
№  1891 «Про затвердж ення 
М етодики оцінки майна» (із 
змінами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 серпня 1995 року 
№  629 «П ро затвердж ення 
М етодики оцінки об’єктів оренди, 
П орядку викупу орендарем 
оборотних матеріальних засобів 
та  П орядку надання в кредит 
орендареві кош тів та  цінних 
паперів»

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління оцінки 
м айна та м айнових 
прав

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

Інформація щодо кількості 
проведених конкурсів з 
відбору суб’єктів оціночної 
діяльності та кількості 
укладених з суб’єктами 
оціночної діяльності 
договорів про надання 
послуг з оцінки майна. 
Інформація про кількість 
оформ лених актів 
приймання-передачі послуг 
з оцінки майна

50. Рецензування звітів про оцінку Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління оцінки 
м айна та м айнових 
прав

У правління по

Інформація про кількість 
складених рецензій на 
звіти про оцінку м айна
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П останова К абінету М іністрів 
України від 10 грудня 2003 року  
№  1891 «Про затвердж ення 
М етодики оцінки майна» (із 
змінами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 серпня 1995 року 
№  629 «П ро затвердж ення 
М етодики оцінки об’єктів оренди, 
П орядку викупу орендарем 
оборотних матеріальних засобів 
та  П орядку надання в кредит 
орендареві кош тів та  цінних 
паперів»

Н аказ Ф онду держ авного м айна 
України від 17 травня 2018 року 
№  658 «Про затвердж ення 
П орядку ведення єдиної бази 
даних звітів про оцінку»

роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

51. О плата послуг суб’єктів 
оціночної д іяльності з оцінки 
об ’єктів приватизації

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П останова К абінету М іністрів 
України від 10 грудня 2003 року  
№  1891 «Про затвердж ення 
М етодики оцінки майна» (із 
змінами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

Інформація про обсяг 
коштів, направлених на 
оплату послуг суб’єктів 
оціночної д іяльності з 
оцінки об ’єктів 
приватизації



24 Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6

У правління 
фінансово- 
економічної роботи 
та бухгалтерського 
обліку

Завдання 0433. Забезпечення проф есійної п ідготовки оціню вачів
52. В иконання заходів щодо 

забезпечення проф есійної 
підготовки оціню вачів

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

Інформація про кількість 
навчальних закладів, які 
уклали з Ф ондом  
держ авного м айна України 
угоду про співробітництво 
з професійної підготовки 
оціню вачів. Інформація 
про кількість осіб, які 
склали кваліф ікаційний 
іспит; кількість оціню вачів, 
які пройш ли навчання за 
програмою  підвищ ення 
кваліф ікації

53. Забезпечення норм  і рівня 
професійної підготовки 
оціню вачів та  контроль за їх 
додерж анням

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

Інформація про кількість 
перевірок навчальних 
закладів, проведених 
К омісією  з тестування 
навчальних закладів. 
Інформація про кількість 
відрядж ень по У країні з 
метою участі у роботі 
Комісії з тестування 
навчальних закладів
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Завдання 0434. У досконалення м етодичного забезпечення оцінки та оц іноч ної діяльності

54. Робота з удосконалення 
законодавчих та норм ативно- 
правових актів з оцінки та 
оціночної діяльності, їх 
подання та супроводження, 
забезпечення і контроль щодо 
їх впровадж ення

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління оцінки 
м айна та м айнових 
прав

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

П рийняті норм ативно- 
правові акти

Завдання 0435. Д ерж авне регулю вання оціночної діяльності
55. К онтроль за виконанням  

суб’єктами оціночної 
діяльності та  оціню вачам и 
вим ог законодавства

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

К ількість розглянутих 
Екзаменаційною  комісією 
питань щодо проф есійної 
діяльності оціню вачів. 
К ількість наказів Ф онду 
держ авного м айна України, 
виданих на підставі ріш ень 
Екзам енаційної комісії 
щодо позбавлення 
(анулю вання)
кваліф ікаційних свідоцтв 
(кваліф ікаційних 
документів) оціню вачів. 
К ількість наказів Ф онду 
держ авного м айна України 
щодо анулю вання 
сертифікатів суб’єктів 
оціночної д іяльності у
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з в ’язку із поруш енням 
ним и вим ог нормативно- 
правових актів з оцінки 
майна, виявлених ш ляхом 
проведення рецензування

56. К онтроль за дотриманням 
єдності м етодичного та 
організаційного забезпечення 
оцінки майна, м айнових прав 
та  професійної оціночної 
діяльності

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління оцінки 
м айна та м айнових 
прав

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

К ількість проведених 
ф ахових експертиз 
проєктів законодавчих та 
інш их норм ативно- 
правових актів з питань 
оцінки м айна та  питань, що 
регулю ю ть проф есійну 
оціночну д іяльність

57. В изнання статусу 
саморегулівних організацій 
оціню вачів та  сприяння 
розвитку громадського 
регулю вання оцінки майна, 
майнових прав та проф есійної 
оціночної діяльності

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

П рийняття ріш ення (у 
формі наказу Ф онду) про 
визнання статусу 
саморегулівної організації 
оціню вачів або відмови у 
визнанні такого статусу
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58. В едення Д ерж авного реєстру 

оціню вачів та  суб’єктів 
оціночної діяльності та 
сприяння створенню  
конкурентного середовищ а 
серед суб'єктів оціночної 
діяльності

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

Інформація про кількість 
внесених записів до 
Д ерж авного реєстру 
оціню вачів та  суб’єктів 
оціночної діяльності

59. В едення єдиної бази даних 
звітів про оцінку

Н аказ Ф онду держ авного м айна 
України від 17 травня 2018 року 
№  658 «П ро затвердж ення 
П орядку ведення єдиної бази 
даних звітів про оцінку»

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління по 
роботі з
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної діяльності

Інформація про кількість 
суб’єктів оціночної 
діяльності, які отримали 
доступ до єдиної бази 
даних звітів про оцінку, та 
про кількість суб’єктів 
оціночної діяльності, яким  
зупинено доступ до єдиної 
бази даних звітів про 
оцінку

60. Інф ормування суспільства з 
питань оцінки майна, 
майнових прав та проф есійної 
оціночної діяльності

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «Про оцінку 
майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні» (із змінами)

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, м айнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Кількість номерів засобів 
масової інформації, 
повідомлень на оф іційному 
сайті Ф онду, в яких надана 
інформація з питань 
оціночної діяльності
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С т р а т егіч н а  ц іль 044. П одальш е посилення прозорост і т а відкритост і діяльності Фонду у  процесі вироблення 
т а реал ізац ії держ авної політ ики у  сф ері діяльності Фонду, сприяння розвит ку громадянського суспільства, 

реалізація  держ авної кадрової політики в єдиній сист емі держ авних органів приват изації
Завдання 0441. Інф орм ування В ерховної Ради У країни, П резидента У країни, К абінету М іністрів У країни, гром адськості та  

заінтересованих ділових кіл щ одо процесів реф орм ування відносин власності та управління держ авним  майном
61. О рганізація підготовки та 

подання інформації про 
роботу Ф онду держ авного 
м айна України у 2019 році 
П резиденту У  країни, 
Верховній Раді У країни і 
Кабінету М іністрів У країни

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

II квартал 2020 
року

У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Річний звіт Ф онду

62. О рганізація підготовки та 
подання аналітичної довідки 
про роботу Ф онду держ авного 
м айна України у І кварталі, 
І півріччі, за 9 місяців 2020 
року П резиденту У  країни, 
Верховній Раді У країни і 
Кабінету М іністрів У країни

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

щ оквартально У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

А налітична довідка про 
роботу Ф онду держ авного 
м айна України у І кварталі, 
І півріччі, за 9 місяців 2020 
року

63. О рганізація підготовки П лану 
діяльності Ф онду держ авного 
м айна України з підготовки 
проєктів регуляторних актів на 
2021 рік

Закон У країни від 11 вересня 
2003 року №  1 1 6 0 - ^  «Про засади 
держ авної регуляторної політики 
у сф ері господарської діяльності»  
(із зм інам и)

15.12.2020 У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Н аказ про затвердж ення 
П лану діяльності Ф онду 
держ авного м айна України 
з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 
2021 рік

64. В исвітлення діяльності органів 
приватизації на оф іційному 
вебсайті Ф онду

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон України від 18 січня

протягом року Керівники
структурних
підрозділів

Інформаційні 
повідомлення на сайті
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2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

Завдання 0442. Інф орм ування населення та потенційних інвесторів щодо процедур приватизац ії та реф орм ування відносин власності
ш ляхом видання та пош ирення офіційних друкованих видань Ф онду

65. В идання газети «Відомості 
приватизації»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон України від 18 січня 
2018 року №  2269-VIII «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

П ротягом  року У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Вихід газети

Завдання 0443. О рганізаційно -м етодичне забезпечення управління персоналом
66. О рганізаційно-м етодичне 

забезпечення проведення 
конкурсу на зайняття посади 
держ авної служби у Ф онді

Закон України від 10 грудня 2015 
року №  889-V III «Про держ авну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року У правління
персоналом

П ротоколи засідань 
конкурсної комісії

67. О рганізація роботи щодо 
стаж ування у Ф онді

Закон України від 10 грудня 2015 
року №  889-V III «Про держ авну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року У правління
персоналом

Звіт про стаж ування

68. П ідготовка та  подання 
держ авної статистичної 
звітності до центральних 
органів виконавчої влади

Закон України від 10 грудня 2015 
року №  889-V III «Про держ авну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року У правління
персоналом

Звіти за затвердж еним и 
формами

69. О рганізація навчання з питань 
підвищ ення кваліф ікації 
працівників

Закон України від 10 грудня 2015 
року №  889-VIII «Про держ авну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року У правління
персоналом

Сертифікати, посвідчення, 
свідоцтва

70. М оніторинг та  документальне 
оформ лення проходж ення 
держ авної служ би керівним 
складом регіональних 
відділень Ф онду

Закон України від 10 грудня 2015 
року №  889-VIII «Про держ авну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року У правління
персоналом

Н аказ
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71. М оніторинг ш татних розписів 

регіональних відділень Ф онду 
та змін до них

Закон України від 10 грудня 2015 
року №  889-V III «Про держ авну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року У правління
персоналом

Ш татний розпис

72. О рганізація подачі декларацій 
держ авним и служ бовцями -  
працівниками єдиної системи 
держ авних органів 
приватизації

Закон У країни від 14 ж овтня 2014 
року №  1700-VII «Про 
запобігання корупції» (із зм інами)

01.04.2020 Відділ внутріш ньої 
безпеки та 
запобігання 
корупції

Заповнені декларації

73. О рганізація проведення 
спеціальної перевірки 
стосовно осіб, які претендую ть 
на зайняття посад, які 
передбачаю ть зайняття 
відповідального або особливо 
відповідального становищ а, та 
посад з підвищ еним 
корупційним ризиком

Закон У країни від 14 ж овтня 2014 
року №  1700-VII «Про 
запобігання корупції» (із змінами)

П ротягом  року Відділ внутріш ньої 
безпеки та 
запобігання 
корупції

Д овідка за результатами 
спеціальної перевірки

74. О рганізація ознайом лення 
працівників з 
антикорупційним  
законодавством , у том у  числі 
щодо запобігання виникнення 
конфлікту інтересів держ авних 
службовців єдиної системи 
держ авних органів 
приватизації

Закон У країни від 14 ж овтня 2014 
року №  1700-VII «Про 
запобігання корупції» (із змінами)

П ротягом  року Відділ внутріш ньої 
безпеки та 
запобігання 
корупції

Служ бова записка
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Завдання 0444. С півробітництво з м іж народним и організаціям и щодо реалізації держ авн ої політики з питань,

що належ ать до ком петенції Ф онду
75. П ош ирення інформації про 

об ’єкти приватизації у 
представництвах м іж народних 
організацій, посольствах з 
метою залучення потенційних 
покупців та  інвесторів до 
процесу приватизації

Закон У країни від 9 грудня 2011 
року №  4107-VI «Про Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

Закон України від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

П ротягом  року Відділ
євроінтеграції та 
взаєм озв’язків з 
м іж народними 
організаціями

Інф орм аційно-аналітичні
матеріали

76. Забезпечення участі 
представників Ф онду у роботі 
спільних м іж держ авних та 
м іж відом чих комісій і 
комітетів, а також  організації 
реалізації м іж урядових 
дом овленостей і полож ень 
м іж держ авних та м іж відомчих 
угод

Закон У країни від 9 грудня 2011 
року №  4107-VI «Про Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Відділ
євроінтеграції та 
взаєм озв’язків з 
м іж народними 
організаціями

У правління
держ авною
власністю

Забезпечено підготовку 
звітів

77. О рганізація залучення 
зовніш ньої допомоги для 
виріш ення нагальних проблем  
у сф ері приватизації, 
оціночної д іяльності та 
корпоративного управління

Закон У країни від 9 грудня 2011 
року №  4107-VI «Про Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року Відділ
євроінтеграції та 
взаєм озв’язків з 
м іж народними 
організаціями

П ідготовка пропозицій, 
моніторинг, звітність

78. О рганізація прийом у іноземців 
у Ф онді, координація роботи 
структурних підрозділів з 
ним и

П останова К абінету М іністрів 
України від 19.10.2016 №  736 
«П ро затвердж ення Типової 
інструкції про порядок ведення 
обліку, зберігання, використання і 
знищ ення документів та  інш их 
матеріальних носіїв інформації, 
що містять служ бову

П ротягом  року Відділ
євроінтеграції та 
взаєм озв’язків з 
м іж народними 
організаціями

Звіт про проведення 
зустрічі
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інформацію »

Н аказ Ф онду держ авного м айна 
України від 19.01.2017 №  70 «Про 
затвердж ення Інструкції про 
порядок ведення обліку, 
зберігання, використання і 
знищ ення документів та  інш их 
матеріальних носіїв інформації, 
що м істять служ бову інформацію , 
у Ф онді держ авного майна 
України та регіональних 
відділеннях»

Завдання 0445. К оординація та м оніторинг діяльності регіональних від, 
П еревірка та надання оцінки ступеню  виконання і досягнення цілей, визначених у

ділень та представництв Ф онду. 
ічних планах регіональних в ідділен ь  Ф онду

79. П ідготовка інф орм аційних 
матеріалів щодо д іяльності 
регіональних відділень Ф онду

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-VI «П ро Ф онд 
держ авного м айна У країни» (із 
зм інами)

П ротягом  року У правління по 
роботі з 
регіональними 
відділеннями

Інф ормаційні матеріали

Завдання 0446. Внутріш ній аудит в систем і держ авних органів приватизації
80. Забезпечення функціонування 

внутріш нього аудиту в системі 
держ авних органів 
приватизації

П останова К абінету М іністрів 
України від 28.09.2011 №  1001 
«Деякі питання здійснення 
внутріш нього аудиту та  утворення 
підрозділів внутріш нього аудиту» 
(у редакції від 12.12.2018)

Н аказ М іністерства фінансів 
України від 04.10.2011 №  1247 
«П ро затвердж ення Стандартів 
внутріш нього аудиту» (в редакції 
наказу М іністерства ю стиції 
України від 14.08.2019 №  344)

П ротягом  року Д епартам ент 
внутріш нього 
аудиту та контролю

А удиторський звіт 
М оніторинг врахування 
аудиторських реком ендацій 
Річний звіт Голові Ф онду 
Річний звіт Ф онду М інф іну
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81. Здійснення оцінки якості 

функцій внутріш нього аудиту
П останова К абінету М іністрів 
України від 28.09.2011 №  1001 
«Деякі питання здійснення 
внутріш нього аудиту та  утворення 
підрозділів внутріш нього аудиту» 
(у редакції від 12.12.2018)

Н аказ М іністерства фінансів 
України від 04.10.2011 №  1247 
«П ро затвердж ення Стандартів 
внутріш нього аудиту» (в редакції 
наказу М іністерства ю стиції 
України від 14.08.2019 №  344)

О дин раз на рік Д епартам ент 
внутріш нього 
аудиту та контролю

Резю ме результатів оцінки 
якості функцій 
внутріш нього аудиту 
П рограма забезпечення та 
підвищ ення якості 
внутріш нього аудиту на 
відповідний рік

Завдання 0447. О рганізація виконання К он сти туц ії та законів У країни, актів П резидента У країни і К абін ету  М іністрів У країни, інш их
актів законодавства та моніторинг їх  виконання

82. Звітування про виконання 
плану заходів щодо реалізації 
полож ень Генеральної угоди 
про регулю вання основних 
принципів і норм  реалізації 
соціально-економ ічної 
політики і трудових відносин в 
Україні

Розпорядж ення К абінету 
М іністрів У країни від 21.08.2019 
№  991- р «Про затвердж ення 
плану заходів щодо реалізації 
полож ень Генеральної угоди про 
регулю вання основних принципів 
і норм  реалізації соціально- 
економічної політики і трудових 
відносин в Україні»

15.01.2020
15.07.2020

У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Л ист М іністерству 
соціальної політики 
України

83. Звітування про виконання 
плану заходів щодо реалізації 
Стратегії управління 
держ авним и фінансами на 
2017 - 2021 роки

Розпорядж ення К абінету 
М іністрів У країни від 24.05.2017 
№  415-р «Про затвердж ення 
плану заходів з реалізації 
Стратегії управління держ авним и 
фінансами на 2017-2021 роки»

Щ окварталу до 
15 числа

У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Л ист М іністерству 
фінансів України
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84. Звітування про стан виконання 

П лану заходів з реалізації 
Стратегії реф орм ування 
держ авного управління 
України на 2019 - 2021 роки

Розпорядж ення К абінету 
М іністрів У країни від 24.06.2016 
№  474-р «Деякі питання 
реф орм ування держ авного 
управління У країни» (в 
редакції розпорядж ення К абінету 
М іністрів У країни від 18.12.2018
№  1102-р)

Щ окварталу до 
10 числа

У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Л ист К оординаційній раді 
з питань держ авного 
управління Секретаріату 
Кабінету М іністрів 
України

85. П одання матеріалів Ф онду до 
проєктів прогнозних документів

П останова К абінету М іністрів 
України від 17.04.2019 №  335 
«П ро внесення змін до постанови 
Кабінету М іністрів У країни від 26 
квітня 2003 року №  621»

В ідповідно до 
ріш ень вищ их 
органів влади

У правління 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітичної роботи

Л исти М іністерству 
розвитку економіки, 
торгівлі та  сільського 
господарства України та 
М іністерству фінансів 
України

Завдання 0448. Забезпечення роботи з охорони праці, пож еж н ої безпеки та з питань цивільного захисту в апараті Ф онду

86. К онтроль за станом  охорони 
праці та  пож еж ної безпеки в 
апараті Ф онду;
інструктаж  з охорони праці та 
пож еж ної безпеки працівників 
апарату Ф онду

Кодекс Ц ивільного Захисту 
України

Закон України від 14.10.1992 
№  2694-Х ІІ «Про охорону праці» 
(із зм інам и)

Н аказ ДСН С У країни 
від 11.10.2014 №  578 «Про 
П рим ірний табель терм інових та 
строкових донесень з питань 
цивільного захисту» (із зм інами)

Н аказ М ВС України від 
30.12.2014 №  1417 «Про 
затвердж ення П равил пож еж ної 
безпеки в Україні» (із зм інам и)

П ротягом  року У правління
адміністративно-
господарської
роботи

Звіт
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87. О рганізація та  проведення 

заходів з питань цивільного 
захисту в апараті Ф онду

Кодекс Ц ивільного Захисту 
України

Н аказ ДСН С У країни 
від 11.10.2014 №  578 «Про 
П рим ірний табель терм інових та 
строкових донесень з питань 
цивільного захисту» (із зм інами)

П ротягом  року У правління
адміністративно-
господарської
роботи

Звіт


