
Стан виконання Плану 

роботи Фонду державного майна України за І півріччя 2012 року 

 
 

№ з/п Захід Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці у Фонді 

Інформація про стан виконання 

1 2 3 4 5 

Розділ І. Пріоритетні напрями роботи та стратегічні завдання 

1.1. Організація підготовки нормативно-

правових актів, необхідних для 

впровадження Закону України  від 

13.01.2012 № 4336-VI  "Про внесення 

змін до деяких законів України з питань 

приватизації щодо реалізації положень 

Державної програми приватизації на 2012 

- 2014 роки". 

Березень  Управління координації 

розробки та виконання 

програмних документів 

Затверджено наказ Фонду від 12.03.2012 № 351 «Про 

затвердження Плану заходів Фонду з організації 

виконання доручення КМУ від 20.02.2012 № 4943/1/1-12 

щодо організації виконання Закону України від 13.01.2012 

№ 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України 

з питань приватизації щодо реалізації положень Державної 

програми приватизації на 2012-2014 роки». 

1.2. Організація  розробки нормативно-

правових актів з метою реалізації  Закону 

України “Про Фонд державного майна 

України” від 09.12.2011 № 4107. 

Лютий Управління координації 

розробки та виконання 

програмних документів 

Затверджено наказ ФДМУ від 21.02.2012 № 264 «Про 

затвердження Плану організації підготовки нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації Закону України 

від    9  грудня  2011   року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України», до якого внесено зміни і 

доповнення наказами ФДМУ від 12.03.2012 № 350, від 

08.05.2012 № 627 

1.3. Розробка заходів Фонду щодо організації 

виконання Державної програми 

приватизації на 2012-2014 роки. 

Березень  Управління координації 

розробки та виконання 

програмних документів 

Наказом  Фонду від 06.03.2012 № 341 затверджено План 

заходів ФДМУ з виконання Державної програми 

приватизації на 2012-2014 роки. 

1.4. Формування переліку об‟єктів, які 

підлягають підготовці до продажу у 2012 

році . 

Березень  Управління планування 

та пільгового продажу 

Затверджено наказ ФДМУ від 27.01.2012 № 142. 
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1.5. Підготовка державних підприємств до 

продажу, згідно з переліками об‟єктів 

груп В, Г та АПК, які підлягають 

підготовці до продажу в 2012 році. 

Протягом 

року 

Управління з питань 

реформування 

власності 

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.01.2012 №142 

Управлінням здійснюється робота з підготовки державних 

підприємств до продажу, а саме: 

1.Костянтинівський дер-жавний хімічний завод (план 

реструктуризації подано до ФДМУ на затвердження). 

2.Запорізьке державне підприємство “Кремнійполімер”. 

3.ДП «Виробниче об„єднання «Знамя». 

4.Бердянський державний завод скловолокна. 

5.Лиманське державне виробниче сільськогосподарське-

рибоводне підприємство. 

6.ДП «Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке». 

7.ДП   «Сільськогосподарське підприємство «Лазурне». 

8.Державне науково-виробниче підприємство 

«Електронмаш». 

9.Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство 

«Полімінерал». 

10.ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Система». 

11.ВАТ «Київський радіозавод». 

12. ДП  «Черкаський державний завод хімічних реактивів». 

13. ОП санаторій «Червона калина». 

Орієнтовна сума надходжень до Державного бюджету від 

приватизації   зазначених   підприємств   може      скласти 

362916,7 тис. грн.. 
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1.6. Продаж контрольних пакетів акцій 

акціонерних товариств, які належать до 

об‟єктів групи Г, на конкурсах з 

відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону, що забезпечить 

змагальність і рівний доступ інвесторів 

до приватизації.  

Протягом 

року 

Управління 

конкурсного продажу 

Фондом  з 01.01.2012 по 30.06.2012 в газеті «Відомості 

приватизації» оголошено 5 інформаційних повідомлень 

про проведення конкурсів з продажу пакетів акцій  

товариств, що мають стратегічне значення для економіки 

та безпеки держави або займають монопольне становище 

на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг 

(сумарна початкова вартість – 345 147 000 грн). З них: 3 

підприємства займають монопольне становище на 

загальнодержавному ринку відповідних товарів та послуг 

(сумарна початкова ціна пакетів акцій –  325 045 000 грн), 

2 підприємства, мають стратегічне значення для економіки 

та безпеки держави (сумарна початкова ціна пакетів акцій 

– 20 102 000  грн). 

За зазначений вище період  в газеті «Відомості 

приватизації» надруковано інформаційне повідомлення 

про підсумки конкурсу, що не відбувся, у зв‟язку з 

відсутністю попиту. 

 За підсумками конкурсу з продажу пакета акцій 

підприємства, що займає монопольне становище на 

загальнодержавному ринку відповідних товарів та послуг 

12.01.2012 було укладено договір купівлі-продажу 
(інформаційне повідомлення про проведення конкурсу 

було оголошено наприкінці 2011 року). Ціна продажу 

пакета акцій – 35 210 000 грн. 
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1.7. Забезпечення виконання бюджетного 

завдання з надходжень коштів: 

- від приватизації державного майна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Управління планування 

та пільгового продажу 

Управління з питань 

реформування 

власності 

Управління продажу 

об‟єктів малої 

приватизації та ЦМК 

Управління 

конкурсного продажу 

Управління біржової 

діяльності та  

проведення аукціонів 

Регіональні відділення 

Фонду 

 

 

   За оперативними даними станом на 01.07.2012 

виконання бюджетного завдання з надходження коштів від 

приватизації державного майна склало 5 094 005,36 тис 

грн.,   що   становить  –  50,94    %   плану,         зокрема  

надходження коштів від продажу об‟єктів групи А склало 

94959,395 тис.грн., реалізовано 11 пакетів акцій  

акціонерних товариств групи Г, В за конкурсами на 

загальну суму –  4  940  221  000 грн. 

       За підсумками торгів на фондових біржах у 2012 році 

було продано 6 пакетів акцій. Вартість продажу по 

укладених контрактах – 22,806 млн. грн. Надходження 

коштів до державного бюджету від продажу акцій АТ на 

фондових ринках України у 2012 році склало 23,103 млн   

грн. 

- від оренди державного майна; 

 

 

 

 

 

 Управління з питань 

управління державним 

майном та орендних 

відносин 

Регіональні відділення 

Фонду 

 

 

Надходження коштів від оренди державного майна склало 

508,69 млн грн, або 61,29 % від річного завдання, що 

встановлено у розмірі  830,0 млн грн. 
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- від дивідендів, нарахованих на акції 

(частки, паї) господарських  

товариств, які є у державній власності 

(щодо господарських товариств, які 

належать до сфери управління Фонду). 

 Управління 

фінансового аналізу та 

відновлення 

платоспроможності 

Регіональні відділення 

Фонду 

Відповідно до індикативних показників доходів 

загального фонду Державного бюджету України на 2012 

рік, розробленого Мінфіном, планове завдання по 

надходженню дивідендів, нарахованих на акції (частки, 

паї) господарських товариств, які є у державній власності, 

на 2012 рік складає 276 059,4  тис. грн. Згідно з 

інформацією, наданою Державною казначейською  

службою України, станом на 02.07.2012 до бюджету з 

початку року перераховано дивідендів, нарахованих на 

акції (частки, паї) господарських товариств, які є у 

державній власності, на суму 566 372,504 тис. грн, що в 2 

рази перевищує планове завдання.  

1.8. Формування переліків пакетів акцій 

акціонерних товариств розміром менш як 

50 відсотків статутного капіталу 

акціонерного товариства, які закріплені 

(тимчасово залишені) в державній 

власності і підлягають продажу в 2012-

2013 роках. 

30 червня  Управління планування 

та пільгового продажу 

За пропозиціями структурних підрозділів та регіональних 

відділень Фонду 28.06.2012 сформовано Орієнтовний 

перелік  пакетів акцій акціонерних товариств розміром 

менш як 50 відсотків статутного капіталу акціонерного 

товариства, які закріплені (тимчасово залишені) в 

державній власності і підлягають продажу в 2012-2013 

роках. 

1.9. Продаж на конкурсах з відкритістю 

пропонування ціни за принципом 

аукціону пакетів акцій енергокомпаній, 

приватизація яких розпочалася  до 

набрання чинності Державною 

програмою приватизації на 2012-2014 

роки. 

Протягом  

року 

Управління 

конкурсного продажу 

Cтаном на 01.07.2012 ЦА ФДМУ укладено 8 договорів 

купівлі – продажу пакетів акцій енергокомпаній на 

загальну суму   4  882 500 000 грн. 

1.10. Вилучення пакетів акцій акціонерних 

товариств і державного майна товариств, 

господарська діяльність яких належить до 

непрофільних і неосновних видів 

діяльності, із складу державних 

холдингових компаній, національних і 

державних акціонерних товариств для 

подальшої приватизації, якщо зазначене  

негативно не вплине на ефективність їх 

діяльності та інвестиційну привабливість. 

Протягом 

року 

Управління 

корпоративних прав 

держави 

Розроблено наказ ФДМУ від 09.07.12 №3094  щодо 

вилучення пакету акцій ПАТ «ДМЗ» із статутного 

капіталу ДХК «ДМЗ». 



 6 

1.11. Здійснення повноваження власника 

державного майна, у тому числі 

корпоративних прав, у процесі 

приватизації та контроль діяльності 

підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління Фонду. 

Постійно Структурні підрозділи 

Фонду, до компетенції 

яких відноситься 

забезпечення 

здійснення таких 

повноважень  

Фонд і його регіональні відділення здійснюють управління 

501 об‟єктом з корпоративними правами держави. 

Відповідно до  Порядку формування та реалізації    

дивідендної  політики держави, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від   12.05.2007 

№ 702, Фонд щотижнево здійснює моніторинг 

надходження до державного бюджету дивідендів, 

нарахованих на акції (частки, паї) господарських 

товариств, які є у державній власності. Станом на 

02.07.2012 до державного бюджету   перераховано 

дивіденди в сумі 566,372 млн грн. 

1.12. Здійснення управління корпоративними 

правами держави, що перебувають у 

сфері управління Фонду. 

Постійно Управління 

корпоративних прав 

держави 

Підготовлено та відправлено на погодження КМУ, 

відповідно до  постанови КМУ від 29.03.10 №297,  115 

завдань на голосування представникам держави на 

засідання наглядових рад. Проведено 155 загальних  

зборів акціонерів акціонерних товариств. 

1.13. Організація ведення реєстру 

корпоративних прав держави відповідно 

до Закону України «Про управління 

об‟єктами державної власності». 

Постійно Управління 

корпоративних прав 

держави 

Щотижнево на офіційному веб-сайті ФДМУ розміщується 

Моніторинг корпоративних прав держави у статутних 

капіталах господарських товариств. 

1.14. Проведення інвентаризації об‟єктів 

державної власності відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.11.2011 № 1145, формування та 

ведення Єдиного реєстру об‟єктів 

державної власності відповідно до Закону 

України «Про управління об‟єктами 

державної власності». 

Протягом 

року 

Управління 

інформаційних 

технологій та 

моніторингу 

Проводиться аналіз поданих суб„єктами управління 

оформлених результатів інвентаризації об„єктів державної 

власності. 
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1.15. Проведення інвентаризації об‟єктів 

нерухомості, що використовуються 

Чорноморським флотом Російської 

федерації на території України згідно з 

додатками 2 і 3 до Угоди між Україною і 

Російською Федерацією про параметри 

поділу Чорноморського флоту. 

Протягом 

року 

Управління з питань 

розпорядження 

об‟єктами  державної 

власності  

Починаючи з 6 жовтня 2011 року, спільними робочими 

групами з виїздом до місць розташування військових 

містечок проводиться відповідно до встановленого 

Порядку інвентаризація нерухомого майна, що 

використовується ЧФ РФ на території України. Станом на 

02.07.2012 проінвентаризовано 1341 об‟єкт нерухомості у 

95 військових містечках, розташованих на 145 земельних 

ділянках За результатами засідань  Комісії з проведення 

інвентаризації нерухомого майна, що використовується 

ЧФ РФ на території України, які відбулися 16 травня та 26 

червня 2012 р. Фонд листом від 25.05.2012 № 10-24-7941 

звернувся до МЗС з відповідними обґрунтуваннями та 

пропозиціями. Про виконання завдань, визначених 

пунктами 3, 6, 7, 8 розпорядження КМУ від 21.12.2005 № 

555-р щодо державного майна, яке використовується ЧФ 

РФ, Фонд  проінформував КМУ листом    від    05.07.2012 

№ 10-24-10176. 

1.16. Перевірка виконання умов договорів 

купівлі-продажу об‟єктів приватизації, 

підготовка аналітичних звітів про 

результати та надання їх до Адміністрації 

Президента України, Раді національної 

безпеки та оборони України та Кабінету 

Міністрів України. 

Щоквартальн

о до 25 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

Управління з питань 

договірного 

менеджменту 

Підготовлено  звіт за І квартал 2012 року щодо виконання 

умов договорів купівлі-продажу об‟єктів приватизації, 

який затверджено наказом ФДМУ  від    19.04.2012 № 549 

та  направлено  до Адміністрації Президента України 

листом від 23.04.2012    № 10-23-6118, до РНБОУ листом 

від 24.04.2012 № 10-23-6174, до КМУ листом  від 

23.04.2012 № 10-23-6117. 

1.17. Впровадження у вітчизняну практику 

оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності 

міжнародних норм і правил оцінки майна, 

контроль за дотриманням єдності їх 

методичного та організаційного 

забезпечення. 

Постійно Управління з питань 

оціночної діяльності 

Підготовлені проекти змін до національних стандартів 

оцінки, де враховані міжнародні норми і правила оцінки 

майна. 

Розділ  ІІ.План засідань колегії Фонду 

2.1. Про підсумки діяльності Фонду та його 

регіональних відділень у 2011 році у 

сфері приватизації та основні завдання на 

2012 рік. 

16 лютого  Управління координації 

розробки та виконання 

програмних документів 

26.01.2012 проведено засідання колегії Фонду. 
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2.2. Про стан погашення заборгованості із 

заробітної плати на підприємствах, які 

перебувають у сфері управління Фонду 

державного майна України, за 

підсумками 2011 року. 

26 квітня  Управління 

фінансового аналізу та 

відновлення 

платоспроможності 

На засіданні колегії ФДМУ, що відбулося 26.04.2012, 

розглянуто питання про стан погашення заборгованості із 

заробітної плати на підприємствах, які перебувають у сфері 

управління Фонду державного майна України, за підсумками 

2011 року. 

2.3. Про проблеми ведення претензійно-

позовної роботи юридичними службами 

державних органів приватизації у зв‟язку 

із прийняттям Закону України “Про 

судовий збір” від 08.07.2011 № 3674-VI. 

26 квітня  Юридичне управління 26.04.2012 о 12.00 було проведено оперативну нараду з 

керівниками регіональних відділень Фонду щодо проблем 

ведення претензійно-позовної роботи юридичними 

службами державних органів приватизації у зв‟язку з 

прийняттям Закону України «Про судовий збір» від 

08.07.11 № 3674-VI 

2.4. Про результати моніторингу за 

виконанням умов договорів купівлі-

продажу об‟єктів приватизації протягом 

2011 року. 

14 червня  Управління з питань 

договірного 

менеджменту 

Підготовлено матеріали до колегії. Рішення колегії ФДМУ     

від   14.06.2012 № 3/1-3/6 затверджено наказом Фонду від 

20.06.2012  № 2989. 

2.5. Про стан виконання завдання з 

надходження коштів від продажу об‟єктів 

груп А,  Д,  Ж. 

14 червня  Управління продажу 

об‟єктів малої 

приватизації та ЦМК 

На засіданні колегії ФДМУ, що відбулося 14.06.2012, 

розглянуто питання про стан виконання завдання з 

надходження коштів від продажу об‟єктів груп А, Д, Ж.  

Згідно з рішенням колегії від 14.06.2012 №3/2, 

затвердженим наказом ФДМУ від 20.06.2012 №2989,  

робота Фонду з приватизації об‟єктів груп А, Д та Ж, у 

тому числі разом із земельними ділянками визнана 

задовільною.  

2.6. Про затвердження орієнтовного плану 

роботи колегії Фонду в ІІ півріччі 2012 

року. 

14 червня  Управління 

організаційного  

забезпечення 

Затверджено орієнтовний план роботи колегії Фонду в ІІ 

півріччі 2012 року, відповідно до рішення колегії Фонду 

від 14.06.2012 № 3/5 «Про затвердження орієнтовного 

плану роботи колегії Фонду в ІІ півріччі 2012 року», 

затвердженого наказом Фонду від 20.06.2012 № 2989. 
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Розділ ІІІ. Організаційно-аналітична робота 

3.1. Організація підготовки та подання  Звіту 

про роботу ФДМУ та хід виконання 

Державної програми приватизації у 2011 

році  Верховній Раді України, Президенту 

України, Кабінету Міністрів України. 

До 1 квітня  Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

 Звіт надано листами  від 29.03.2012: 

№10-18-4627 Президенту України,  

№10-18-4669 Прем„єр-міністру України,  

№10-18-4665 КМУ, №10-18-4666 Голові ВРУ,  

№10-18-4668 Голові Спеціальної контрольної комісії ВРУ з 

питань приватизації,  

№10-18-4667 Голові Комітету ВРУ з питань економічної 

політики. 

3.2. Організація підготовки Аналітичної 

довідки про роботу Фонду державного 

майна України та хід виконання 

Державної програми приватизації, 

подання аналітичної довідки Президенту 

України, Верховній Раді України і 

Кабінету Міністрів України. 

20 травня,  

20 серпня,  

20 листопада  

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Аналітична довідка про роботу Фонду за I квартал 2012 

року надавалась листами від 11.05.2012: 

№10-18-7139 Президенту України,  

№10-18-7143 КМУ, 

№10-18-7142 Голові ВРУ,  

№10-18-7140 Голові Спеціальної контрольної комісії ВРУ з 

питань приватизації,  

№10-18-7141 В.о. Голови Комітету ВРУ з питань 

економічної політики. 

3.3. Організація підготовки та надання 

РНБОУ та Мінекономрозвитку  довідки 

“Про хід приватизації підприємств, що 

займають монопольне становище на 

загальнодержавному ринку відповідних 

товарів і послуг або мають стратегічне 

значення для економіки та безпеки 

держави”. 

Щокварталу Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

 Довідка за 2011 рік надавалась листами від 15.03.2012:  

№10-18-3855 Мінекономрозвитку,  

№10-18-3854 – РНБОУ. 

Довідка за I квартал 2012 року надавалась листами від 

11.05.2012: 

№10-18-7118 Мінекономрозвитку,  

№10-18-7117 -  РНБОУ. 
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3.4. Організація підготовки та подання 

інформації про хід виконання Державної 

програми приватизації до Адміністрації 

Президента України, Кабінету Міністрів 

України та Мінекономрозвитку. 

Щомісяця до 

14 числа 

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Інформація про хід виконання Державної програми 

приватизації надавалась листами  від 26.01.2012: 

 №10-18-1289 Адміністрації ПУ, №10-18-1291 - КМУ, №10-

18-1290 - Мінекономрозвитку;  

від 23.02.2012:  №10-18-2829  Адміністрації ПУ,  №10-18-

2828 - КМУ, №10-18-2830 - Мінекономрозвитку;  

від 27.03.2012: №10-18-4524 Адміністрації ПУ, №10-18-4525 

-  КМУ, №10-18-4526 - Мінекономрозвитку;  

від 10.04.2012:  №10-18-5352 Адміністрації ПУ,  №10-18-

5351- КМУ, №10-18-5385 Мінекономрозвитку; 

від 10.05.2012:  №10-18-7015 Адміністрації ПУ, №10-18-

7016 - КМУ,  №10-18-7017 – Мінекономрозвитку; 

від 11.06.2012: №10-18-8754 Адміністрації ПУ,  №10-18-

8755 - КМУ, №10-18-8756 – Мінекономрозвитку. 

3.5. Забезпечення співпраці з представниками 

робочої групи Рахункової палати України 

у процесі перевірки    

річного звіту Фонду, робота з проектом 

Звіту Рахункової палати України, 

розробка заходів Фонду щодо усунення 

порушень, виявлених Рахунковою 

палатою.  

Щорічно Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Було надано інформацію до Рахункової палати України 

листами: 

-від 23.02.2012 №10-18-2821; 

-від 03.04.2012 №10-18-4939; 

-від 26.06.2012 №10-18-9790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.6. Організація перегляду чинних 

регуляторних актів на відповідність 

принципам державної регуляторної 

політики, звітування Мінекономрозвитку 

про проведену роботу. 

Раз у півроку 

– 2 липня,  

31 грудня  

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Листом від 02.07.2012 № 10-18-9910 до Мінекономрозвитку  

надіслано інформацію щодо перегляду  чинних 

регуляторних актів на відповідність принципам державної 

регуляторної політики протягом 1 півріччя 2012 року. 

3.7. Моніторинг виконання заходів з 

відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів,  звітування 

Мінекономрозвитку про стан їх 

виконання. 

Щокварталу 

до 10 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Надані листи до Мінекономрозвитку  від 10.04.2012 № 10-

18-5377 та від 09.07.2012 № 10-18-10378 щодо виконання 

заходів з відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів  
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3.8. Затвердження плану діяльності  з 

підготовки проектів регуляторних  актів   

на   2013   рік та звітування 

Мінекономрозвитку про проведену 

роботу. 

15 грудня Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Термін виконання не настав. 

3.9. Організація виконання у Фонді 

Орієнтовного плану законопроектних 

робіт на 2012 рік, затвердженого 

розпорядженням  Кабінету  Міністрів  

України  від   28.12.2011 № 1375, 

підготовка звіту Міністерству юстиції 

України про його виконання.  

Протягом 

року 

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Підготовлено доручення заступника Голови Фонду від 

24.01.2012 № 3/4 щодо організації виконання у Фонді 

Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік 

3.10. Проведення інформаційно-рекламної 

кампанії з популяризації та роз„яснення 

основних норм Державної програми 

приватизації на 2012-2014 роки. 

Лютий-

грудень  

Управління взаємодії 

з Верховною Радою 

України та 

комунікаційного 

забезпечення 

Інформування через власний веб-сайт та мережу Facebook 

про прийняття Державної програми приватизації на 2012 – 

2014 роки (створено на сайті Фонду банер «Нова програма-

нові можливості»);  

Організовано та проведено прес-конференцію для засобів 

масової інформації, щодо роз‟яснення основних норм 

Державної програми приватизації. Завершено роботу зі 

створення анімаційного відеофільму з метою популяризації 

та роз‟яснення основних норм Державної програми 

приватизації. 

3.11. Організація проведення прес-

конференцій Голови Фонду з 

найактуальніших питань діяльності 

Фонду.  

Щомісячно Управління взаємодії 

з Верховною Радою 

України та 

комунікаційного 

забезпечення 

Проведено 5 прес-конференцій на теми: виконання плану 

наповнення Державного бюджету України, перспективи 

приватизації в 2012 році, прийняття Державної програми 

приватизації, підготовка та продаж енергокомпаній, прес-

конференція у медіа-холдінгу «Обозреватель»: «Сучасна 

діяльність Фонду-позитивні тенденції та ефективність 

приватизації та управління державним майном», також 

проведено брифінг з питань оціночної діяльності для 

телеканалів. 
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3.12. Поетапне висвітлення процесу 

приватизації значущих для економіки 

країни підприємств, в тому числі, 

забезпечення online-трансляції конкурсів 

з продажу через офіційний сайт Фонду. 

Протягом 

року  

відповідно до 

планів 

приватизації 

Управління взаємодії 

з Верховною Радою 

України та 

комунікаційного 

забезпечення 

Організовано та проведено 7 online-трансляцій конкурсів з 

продажу пакетів акцій енергокомпаній, саме: ПАТ 

«Західенерго», ПАТ «Закарпаттяобленерго», ПАТ 

«Крименерго», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ 

«Дніпроенерго», ПАТ «Дніпрообленерго», ПАТ 

«Чернівціобленерго» та 2 online-трансляції конкурсів з 

продажу пакетів акцій ПАТ «Ніжинсільмаш» та ПАТ 

«Дніпровський машинову-дівний завод». Для висвітлення 

кожного етапу підготовки та продажу енергокомпаній на 

веб-сайті Фонду створено банер «Спецтема: продаж 

енергокомпаній». 

3.13. Прес-тур для представників засобів 

масової інформації до приватизованих 

протягом 2011-2012 років підприємств 

енергетики. 

Липень-

серпень  

Управління взаємодії 

з Верховною Радою 

України та 

комунікаційного 

забезпечення 

Ведеться підготовча робота. 
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3.14. Подання Мінекономрозвитку прогнозних 

показників за сценарними умовами 

функціонування економіки, пропозицій  

щодо проекту прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 

короткостроковий та середньостроковий 

період, основних макропоказників 

економічного і соціального розвитку 

України, пропозицій щодо розроблення 

Державної програми економічного і 

соціального розвитку України на 

короткостроковий період відповідно до 

Порядку розроблення проектів 

прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та 

державного бюджету, затвердженого 

постановою КМУ  від 26.04.2003  № 621. 

Протягом 

року 

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Листом від 28.02.2012 № 10-18-3060 до Мінекономрозвитку 

було надано інформацію щодо сценарних умов 

функціонування економіки, переліку прогнозних показників 

та розподілу розділів проекту прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2013 рік та основних 

макропоказників економічного і соціального розвитку 

України на 2014-2015 роки між відповідальними 

виконавцями. Листом від 17.04.2012 № 10-18-5821 до 

Мінекономрозвитку було надано пропозиції до 

скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної 

політики на наступний бюджетний період сценарних умов 

функціонування економіки на 2012-2015 роки.  

Листами   від     06.04.2012 № 10-18-5194 та від 12.04.2012 

№ 10-18-5586 до Мінекономрозвитку було надано 

пропозиції щодо розроблення Державної програми 

економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та 

основних напрямів розвитку на 2014 та 2015 роки. 

Листом від 05.06.2012 № 10-18-8408 до Мінекономрозвитку 

було погоджено  проект Державної програми економічного і 

соціального розвитку України на 2013 рік та основних 

напрямів розвитку на 2014 та 2015 роки. 

3.15. Подання Мінекономрозвитку, Мінфіну та 

Національному банку попередніх та 

уточнених даних щодо очікуваного 

надходження коштів від приватизації та 

доходів від розпорядження державним 

майном за поточний рік, прогнозний та 

два роки, що настають за прогнозним. 

29 лютого   

30 червня  

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Листом Фонду від 24.02.2012 № 10-18-2935 до Нацбанку,  

Мінекономрозвитку та Мінфіну надано звіт за 2011 рік , 

прогноз на поточний та два подальші роки щодо попередніх 

показників надходження коштів від приватизації та доходів 

від розпорядження державним майном. Листом Фонду від 

25.06.2012 № 10-18-9655 до Нацбанку,  Мінекономрозвитку 

та Мінфіну надано уточнені дані щодо очікуваного 

надходження коштів від приватизації та доходів від 

розпорядження державним майном на поточний, наступний  

та два подальші роки. 
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3.16. Підготовка  змін та доповнень до 

Переліку об‟єктів груп В, Г та об‟єктів 

агропромислового комплексу, які 

підлягають підготовці до продажу в 2012 

році та до помісячних графіків підготовки 

об‟єктів груп В, Г та об‟єктів 

агропромислового комплексу до продажу 

в 2012 році. 

Щоквартальн

о 

Управління 

планування та 

пільгового продажу 

Наказами Фонду від 06.03.2012 № 342, від 24.04.2012 № 

566, від 14.05.2012 № 665, від 14.06.2012 № 2949 внесено 

зміни та доповнення до Переліку об‟єктів груп В, Г, які 

підлягають підготовці до продажу в 2012 році з метою 

подальшого їх продажу. Наказом  Фонду   від 24.05.2012 № 

743 внесено зміни та доповнення до Помісячних графіків 

підготовки об‟єктів груп В, Г та об‟єктів агропромислового 

комплексу до продажу в 2012 році. 

3.17. Розробка  графіків підготовки об‟єктів 

груп В, Г та об‟єктів агропромислового 

комплексу до продажу в 2012 році”. 

До 15 квітня  Управління 

планування та 

пільгового продажу 

Наказом Фонду від 10.04.2012 № 485 затверджено 

Помісячні графіки підготовки об‟єктів груп В, Г та об‟єктів 

агропромислового комплексу до продажу в 2012 році. 

3.18. Підготовка  змін до Помісячного 

пооб‟єктного плану – графіка 

виставлення на продаж  у 2012 році 

пакетів акцій господарських товариств та 

холдингових компаній”. 

Протягом 

року 

Управління 

планування та 

пільгового продажу 

Наказами Фонду від 12.03.2012 № 349, від 07.06.2012 № 

2871, від 19.06.2012 № 2988 внесено зміни до Помісячного 

пооб'єктного плану-графіка . 

3.19. Моніторинг щодо стану виконання 

Помісячного пооб‟єктного плану-графіка 

виставлення на продаж у 2012 році 

пакетів акцій господарських товариств та 

холдингових компаній. 

Протягом 

року 

Управління 

планування та 

пільгового продажу 

Підготовлено та направлено до РВ Фонду Інструктивний 

лист  від  17.05.2012  № 10-19-7450  щодо моніторингу 

виконання Помісячного пооб„єктного плану-графіка. 

3.20. Організація проведення 

передприватизаційної підготовки 

підприємств (за пропозиціями органів 

управління). 

Протягом 

року 

Управління з питань 

реформування 

власності 

ФДМУ звертався до уповноважених органів управління з 

питань проведення передприватизаційної підготовки на 

підпорядкованих їм підприємствах листом   від      15.03.2012 

№ 10-21-3885, але не зважаючи на вимоги Указу Президента 

України від 19.03.2002 № 267, міністерства пропозицій не 

надали. Про це ФДМУ інформував КМУ листом від 

03.07.2012 № 10-21-9938. 
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3.21. Затвердження плану-графіка очікуваного 

надходження у 2012 році грошових 

коштів від продажу об‟єктів приватизації 

державної власності груп А, Д, Ж, в тому 

числі разом із земельними ділянками, а 

також об‟єктів групи Е за участю 

регіональних відділень та Управління 

продажу об‟єктів малої приватизації та 

ЦМК. 

Січень  Управління продажу 

об‟єктів малої 

приватизації та ЦМК 

Наказом ФДМУ від 08.12.2011 № 1785 затверджено план-

графік очікуваного надходження у 2012 році грошових 

коштів від продажу об‟єктів приватизації державної 

власності груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними 

ділянками, а також об‟єктів групи Е за участю РВ ФДМУ, та 

Управління продажу об‟єктів малої приватизації та ЦМК 

Департаменту конкурентних продажів ФДМУ 

3.22. Формування переліку об'єктів державної 

власності групи Е, що підлягають 

приватизації протягом 2012 - 2013 років 

та переліку об'єктів групи Е, приватизація 

яких завершується у 2013 - 2014 роках. 

 Протягом 

року 

Управління 

міждержавних 

майнових відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

Наказом Фонду від 17.04.2012 № 528 затверджено Перелік 

об'єктів державної власності групи Е, що підлягають 

приватизації протягом 2012 - 2013 років за участю ЦА 

Фонду. Формування переліку об'єктів групи Е, приватизація 

яких завершується у 2013 - 2014 роках буде визначено у IV 

кварталі 2012 року з урахуванням результатів приватизації у 

2012 році. 

3.23 Організація підготовки та подання 

інформації керівництву Фонду про стан 

підготовки структурними підрозділами 

Фонду нормативно-правових актів 

відповідно до Плану, затвердженого 

наказом Фонду від 12.03.2012 № 351 (із 

змінами). 

І півріччя 

(щомісяця) 

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Узагальнена  інформація щодо стану підготовки 

структурними підрозділами Фонду нормативно-правових 

актів відповідно до Плану, затвердженого наказом Фонду 

від 12.03.2012 № 351 (із змінами) в установленому порядку 

щомісяця направлялась керівництву Фонду. 

3.24. Організація підготовки та подання 

керівництву Фонду узагальненої 

інформації про стан підготовки 

нормативно-правових актів відповідно до 

Плану, затвердженого наказом Фонду від 

21.02.2012 № 264, щодо організації 

виконання Закону України від 09.12.2011 

№ 4107 «Про Фонд державного майна 

України»  

Січень – 

липень 

(щомісяця) 

Управління 

координації розробки 

та виконання 

програмних 

документів 

Відповідно до пункту 4 наказу  Фонду  від      21.02.2012 № 

264 узагальнена інформація про виконання Плану 

організації підготовки нормативно-правових актів, 

необхідних  для реалізації Закону України від 9 грудня 2011 

року № 4107 «Про Фонд державного майна України», 

щомісяця надається Голові Фонду. 
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3.25. Захист майнових прав України на її 

території та за кордоном відповідно до 

угод про взаємне визнання прав та 

регулювання відносин власності між 

Україною та Російською Федерацією 

(15.01.1993), між Україною та 

Республікою Бєларусь (22.01.1993), між 

Урядом України та Урядом Республіки 

Молдова (11.08.1994), між Урядом 

України та Урядом Грузії (05.11.1996). 

Постійно Управління 

міждержавних 

майнових відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

Захист майнових прав України на її території та за кордоном 

здійснюється відповідно до укладених міжнародних угод 

про взаємне визнання прав та регулювання відносин 

власності. 

3.26. Проведення  аналізу ефективності 

управління корпоративними правами 

держави, що перебувають у сфері 

управління ФДМУ  та надання 

центральному органу виконавчої влади з 

питань економіки в установленому цим 

органом порядку звіту про виконання 

функцій з управління корпоративними 

правами держави, що перебувають у 

сфері управління ФДМУ.   

 До 15 

квітня, 

 

 до 15 

травня,  

 до 15 

серпня, 

 до 15 

листопада  

Управління 

фінансового аналізу 

та відновлення 

платоспроможності 

Листом Фонду від 13.04.2012 № 10-17-5652 до Мінеконом-

розвитку надано результати оцінки ефективності управ-

ління корпоративними правами держави за 2011 рік. 

Листом Фонду від 15.05.2012 № 10-17-7260 до Мін-

економрозвитку надано результати оцінки ефективності 

управління корпоративними правами держави за 1 квартал 

2012 року. 

3.27. Надання центральному органу виконавчої 

влади з питань економіки в 

установленому цим органом порядку 

зведеної інформації про показники 

фінансового плану господарських 

товариств, що належать до сфери 

управління Фонду. 

Щоквартальн

о 

Управління 

фінансового аналізу 

та відновлення 

платоспроможності 

Інформація щодо виконання фінансових планів за І квартал 

2012 року господарськими товариствами, управління 

корпоративними правами держави яких здійснює Фонд, 

надана на адресу Мінекономрозвитку листами  ФДМУ від 

29.05.2012 № 10-17-8094, від 05.06.2012 № 10-17-8417. 

3.28. Проведення моніторингу сплати 

дивідендів до державного бюджету 

України господарськими товариствами, 

що належать до сфери управління Фонду.  

Протягом 

року 

Управління 

фінансового аналізу 

та відновлення 

платоспроможності 

 Фонд постійно проводить моніторинг сплати дивідендів до 

Державного бюджету України господарськими 

товариствами, що належать до сфери його управління та      

щомісяця надає відповідну інформацію до Мінфіну      

(листи ФДМУ  від 07.03.2012 № 10-17-3579, від 10.04.2012 

№ 10-17-5358, від 04.05.2012 № 10-17-6835, від 08.06.2012 

№ 10-17-8699, від 09.07.2012 № 10393). 
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3.29. Організація перевірок роботи органів 

приватизації та їх структурних 

підрозділів, стану збереження та 

використання державного майна, 

дотримання законодавства щодо 

приватизації та оренди державного 

майна, ефективності управління 

державними корпоративними правами.  

Постійно Управління контролю 

та аудиту 

Згідно зі стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими 

наказом Мінфіну від 04.10.2011, зареєстрованим Мін‟юстом 

20.10.2011 за № 1219/19957, проведено вивчення об‟єктів 

регіональних відділень по Вінницькій, Запорізькій, 

Чернівецькій області. 

3.30. Організація роботи з розгляду  звітів 

керівників регіональних відділень Фонду 

про виконання Програми приватизації на 

колегії Фонду.  

Один раз на 

квартал 

Управління контролю 

та аудиту 

14 червня 2012 року на засіданні колегії Фонду заслухано 

звіт начальника РВ ФДМУ по Вінницькій області про 

виконання Державної програми приватизації. 

3.31. Організація проведення засідань 

Громадської ради при Фонді державного 

майна України з залученням керівництва 

та фахівців Фонду. 

Щокварталу Управління взаємодії 

з Верховною Радою 

України та 

комунікаційного 

забезпечення 

08.02.2012 та 07.06.2012  відбулися  засідання  Громадської 

ради, на яких були обговорені питання прийняття Закону 

України «Про Фонд державного майна України» та Закону 

України «Про Державну програму приватизації», 

розглянуто питання про стан впровадження Програми 

приватизації, схвалено пропозицію щодо розробки 

методичних рекомендацій стосовно проведення 

приватизації в 2012 році, розглянуто питання щодо стану 

розробки Закону України «Про оціночну діяльність в 

Україні». 

3.32. Проведення консультацій з 

громадськістю за допомогою Урядового 

WEB-сайту “Громадянське суспільство і 

влада”, забезпечення функціонування та 

інформаційного наповнення офіційного 

WEB-сайту Фонду. 

Постійно Управління взаємодії 

з Верховною Радою 

України та 

комунікаційного 

забезпечення 

За допомого Урядового WEB-сайту “Громадянське 

суспільство і влада” проведено консультації з 

громадськістю шляхом розміщення для обговорення 13 

проектів нормативних актів, розробником яких є Фонд 

державного майна України. На офіційному веб-сайті Фонду 

створено і постійно оновлюються рубрики за всіма 

напрямками діяльності. Щотижнево на сайті розміщується в 

середньому до 30 новин. У мережі Facebook працює 

сторінка Фонду. У рамках проекту Укрінформу 

«Укрінформ-Блоги» створено особистий блог Голови 

Фонду. 
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3.33. Видання офіційного друкованого органу 

Фонду – “Державного інформаційного 

бюлетеня про приватизацію” (12 номерів 

українською та російською мовою) та 

оперативної частини Бюлетеня  – газети 

“Відомості приватизації” (50 номерів).  

Протягом 

року 

Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Підготовлено до видання та видано Державний інформ-

аційний бюлетень про приватизацію № 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7 за 

2012 рік  (українською  та російсюкою мовами) 

3.34. Видання оперативної частини 

Державного інформаційного бюлетеня 

про приватизацію – газети “Відомості 

приватизації” (50 номерів).  

Протягом 

року 

Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Підготовлено до видання та видано 27 номерів газети 

«Відомості приватизації» обсягом 8, 16 і 24 шпальти  

3.35. Поширення інформації про об‟єкти 

приватизації у представництвах 

міжнародних організацій, посольствах 

тощо з метою залучення потенційних 

покупців та інвесторів до процесу 

приватизації. 

Протягом 

року 

Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Орієнтовні переліки підприємств,  пакети акцій яких не 

менше 25%  статутного капіталу будуть запропоновані до 

продажу у 2012 році: Узбецькій, Таджицькій, Турецькій, 

Польській, Болгарській Сторонам. Республіці Сінгапур 

передано інформацію стосовно приватизації державних 

підприємств суднобудівної галузі в Україні. 

3.36. Розроблення та реалізація міжнародних 

проектів і програм. 

Постійно Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Фонд погодив проект Плану роботи Міжвідомчої робочої 

групи з питань підготовки і реалізації спільного зі Світовим 

банком проекту «Модернізація державних фінансів» та 

Річний робочий план на 2012 рік. 
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3.37. Здійснення співробітництва з 

міжнародними організаціями, 

державними органами і неурядовими 

організаціями іноземних держав з питань, 

що належать до компетенції Фонду. 

Постійно Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Надано до Мінекономрозвитку інформацію щодо виконання 

положення Порядку денного асоціації Україна – ЄС 

«Подальший розвиток відкритих, конкурентних та прозорих 

правил та процедур приватизації та їх імплементація 

відповідно до найкращих практик ЄС» та оновлені 

матеріали до позиційного документу Української Сторони 

«Інформація про імплементацію ПДА». У Фонді відбулися  

зустрічі з представниками Світового банку та Посольства 

КНР. На зустрічі з представниками Світового банку   

обговорювалися питання щодо співпраці у галузі 

реформування державного сектору та покращення 

управління державними підприємствами. Під час зустрічі з 

представником Посольства КНР обговорювалися питання 

можливості участі китайських компаній у процесах 

приватизації в Україні. У рамках роботи Міждержавної 

українсько-казахстанської комісії з економічного 

співробітництва Фондом надано матеріали щодо  виконання 

договірних зобов‟язань ВАТ «Азовмаш», ВАТ 

«Азовзагальмаш»,  ЗАТ «ТД «Азовзагальмаш»  перед АТ 

«БРК – Лізинг» та АТ «Акмолінський вагоно-ремонтний 

завод». 

3.38. Підготовка спільних проектів щодо 

фінансування міжнародними 

організаціями структурних перетворень в 

економіці держави, передприватизаційної 

підготовки, приватизації та 

післяприватизаційної підтримки 

підприємств  

Постійно Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Заходи заплановано на кінець року 

3.39. Проведення роботи із залучення та 

використання міжнародної фінансової, 

технічної допомоги у сферах, що 

належать до компетенції Фонду. 

Постійно Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

За рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надавалася 

Урядом ФРН через Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва, було проведено три семінари стосовно 

особливостей управління корпоративними правами 

держави, контролю за виконанням умов договорів купівлі-

продажу державного майна та оцінки майна. 
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3.40. Публікація в офіційних друкованих 

виданнях Фонду державного майна 

України інформації про приватизацію. 

Постійно Управління офіційних 

друкованих видань та 

міжнародної 

інтеграції 

У Бюлетені постійно публікуються законодавчі акти, що 

стосуються питань приватизації та участь у розробленні 

яких брав Фонд, нормативно-правові акти, розроблені та 

прийняті Фондом на виконання законодавчих актів, 

довідково-аналітичні матеріали стосовно роботи Фонду, 

зокрема, аналітичні довідки про роботу Фонду та хід 

виконання Державної програми приватизації, інформація 

щодо реформування власності в Україні, звіти про 

результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-

продажу об‟єктів приватизації та про результати управління 

корпоративними правами держави в господарських 

товариствах.    В оперативній частині Бюлетеня – газеті 

«Відомості приватизації» оприлюднюється уся інформація 

щодо проведення процедур реформування власності та 

приватизації державного  майна,  зокрема, публікуються 

інформаційні повідомлення про: оголошення конкурсів з 

продажу пакетів акцій АТ за конкурсами, на  фондових 

біржах; продаж об‟єктів приватизації груп А, Д, Е, Ж та 

єдиних майнових комплексів підприємств, що належать до 

об‟єктів груп В, Г;  оголошення про конкурси з відбору 

суб‟єктів оціночної діяльності, розробників документації із 

землеустрою; оголошення про конкурси на право укладення 

договорів оренди державного майна та оголошення про 

намір передати в оренду об‟єкти державного майна, щодо 

яких надійшли заяви, тощо. 



 21 

Розділ ІV. Нормотворча діяльність 

4.1. Підготовка нормативно – правових актів, 

необхідних для впровадження Закону 

України від 13.01.2012 № 4336-VI  «Про 

внесення змін до деяких законів України 

з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми 

приватизації на 2012 - 2014 роки», 

передбачених Планом заходів Фонду з 

організації виконання доручення 

Кабінету Міністрів України від 

20.02.2012 № 4943/1/1-12 щодо 

організації Закону, затвердженого 

наказом Фонду державного майна 

України  від 12.03.2012  № 351.          

У терміни, 

визначені 

наказом 

Фонду від 

12.03.2012  

№ 351 (із 

змінами) та 

дорученнями 

вищих 

органів влади 

Структурні 

підрозділи Фонду  

На виконання Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI  

«Про внесення змін до деяких законів України з питань 

приватизації щодо реалізації положень Державної програми 

приватизації на 2012 - 2014 роки» згідно з конкретно 

встановленими завданнями Уряду станом на 11.07.2012:  

- прийнято 5 постанов КМУ, 1 проект постанови 

знаходиться на розгляді Уряду; 

- щодо проектів актів ФДМУ – затверджено 11 наказів 

Фонду, 1 наказ Фонду знаходиться на державній реєстрації в 

Мін‟юсті. 

Згідно з «Прикінцевими положеннями» Закону: 

- прийнято 1 постанову КМУ, 1 проект постанови 

знаходиться на розгляді Уряду, 1 проект постанови – на 

доопрацюванні; 

- щодо проектів актів ФДМУ – затверджено 18 наказів 

Фонду,  з них 16 зареєстровано в Мін‟юсті, з накази 

знаходять на державній реєстрації в Мін‟юсті, 2 накази 

Фонду буде підготовлено після реєстрації інших. 

4.2. Розробка законопроектів, передбачених 

Орієнтовним планом законопроектних 

робіт на 2012 рік, та внесених протягом 

року після затвердження Орієнтовного 

плану за процедурою коригування плану. 

Протягом 

року 

Структурні 

підрозділи Фонду  

Доопрацьований розроблений у 2011 році проект ЗУ «Про 

внесення змін до ЗУ «Про оренду державного та 

комунального майна» 31.05.2012 надіслано на погодження 

міністерствам.  

 В I півріччі 2012 року структурними підрозділами Фонду не 

розроблялись законопроекти після затвердження 

Орієнтовного плану 
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4.3. Розробка відповідно до наказу Фонду від 

21.02.2012 № 264 “Про затвердження 

Плану організації підготовки 

нормативно-правових актів, необхідних 

для реалізації Закону України “Про Фонд 

державного майна України” (із змінами): 

- проектів нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України;  

-   проектів нормативно-правових актів 

Фонду  

У терміни 

визначені 

наказом і 

дорученнями 

вищих 

органів влади 

Структурні 

підрозділи Фонду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В І півріччі 2012 року розроблено та прийнято: 

- 2 постанови Кабінету Міністрів України; 

- 9 наказів Фонду 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

26 жовтня 2011 року №1103», знаходиться в Мін‟юсті на 

правовій експертизі (лист від 24.05.2012 № 10-36-7839). 

4.4. Здійснення підготовки проектів 

регуляторних актів, аналізу 

регуляторного впливу, відстеження 

результативності стосовно кожного 

регуляторного акту відповідно до наказу 

Фонду “Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2012 рік” від 

15.12.2011 № 1832 (із змінами). 

Протягом 

року 

Структурні 

підрозділи Фонду  

Станом на 10.07.2012 внесено зміни до діючого плану 

діяльності  з підготовки проектів регуляторних  актів   на   

2012   рік    такими наказами: № 283 від 22.02.2012, № 298 

від 28.02.2012, № 343 від 06.03.2012, № 436 від 02.04.2012, 

№ 590 від 26.04.2012, № 667 від 14.05.2012, № 705 від 

18.05.2012, від 01.06.2012 № 824, від 02.07.2012 № 3053. 

4.5. Розробка та супроводження  проекту 

Закону України “Про внесення змін до 

Закону України “Про оренду державного 

та комунального майна”. 

Протягом 

року 

Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Доопрацьований з урахуванням рекомендацій Мін-

економрозвитку розроблений у 2011 році проект ЗУ «Про 

внесення змін до ЗУ «Про оренду державного та 

комунального майна» 31.05.2012 надіслано на погодження 

міністерствам . 

4.6 . 

 

Підготовка проекту постанови Кабінету 

Міністрів України  “Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів з приватизації 

державного майна”. 

Лютий  Управління 

фінансово-

бухгалтерської 

роботи 

Постанова  КМУ від     22 лютого 2012 р. N 121 «Про 

внесення змін до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів 

з приватизації державного майна». 
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4.7. Підготовка проекту постанови Кабінету 

Міністрів України  “Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів з приватизації 

державного майна”. 

Травень  Управління 

фінансово-

бухгалтерської 

роботи 

Постанова КМУ від     25 квітня 2012 р. N 328  «Про 

внесення змін до пункту 5 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів 

з приватизації державного майна». 

4.8. Розробка проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

Методики оцінки об'єктів оренди, 

затвердженої постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  10  серпня  1995 

року № 629”. 

Липень  Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Проект постанови КМУ “Про внесення змін до Методики 

оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  10  серпня  1995 року № 629” 

погоджено без зауважень Держпідприємництвом, Мінфіном, 

Мінекономрозвитку та Наглядовою радою з питань 

оціночної діяльності. Отримано Висновок Міністерства 

юстиції за результатами правової експертизи проекту. 

4.9. Розробка  проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження 

базового нормативу відрахування частки 

прибутку, що спрямовується на виплату 

дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2011 році 

господарських товариств, у статутному 

капіталі яких є корпоративні права 

держави”. 

І квартал  Управління 

фінансового аналізу 

та відновлення 

платоспроможності 

Фондом була розроблена постанова “Про затвердження 

базового нормативу відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2011 році 

господарських товариств, у статутному капіталі яких є 

корпоративні права держави”, яка була прийнята КМУ 

22.02.2012 за № 122. 

4.10. Участь у розробленні методики 

визначення частки державного сектору у 

складі економіки, організація постійного 

моніторингу відповідних показників за 

результатами квартальної       звітності. 

Протягом 

року 

Управління 

інформаційних 

технологій та 

моніторингу 

У разі надходження проекту методики з Мінекономрозвитку 
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4.11. Внесення змін до наказу Фонду "Про 

затвердження форми звітності № 1-

приватизація, додатка до форми звітності 

№ 1-приватизація та Інструкції щодо їх 

заповнення" від 10.07.2006 № 1067. 

20 жовтня  Управління 

інформаційних 

технологій та 

моніторингу 

Наказом Фонду від 18.05.2012 № 709 внесено зміни  до наказу 

Фонду від 12.03.2012 № 351 та встановлено термін виконання 

підпункту 31.1 частини 3 Плану заходів Фонду  20 жовтня 2012. 

Фондом направлено листи на Держпідприємництво  від 

11.04.2012 № 10-15-5533 (отримано відповідь від 07.05.2012 

№549/0/20-12 про те, що проект нормативно-правового акту  не 

є регуляторним) та Держстату від 11.04.2012 №10-15-5532, від 

28.04.2012 №10-15-6685 (проект наказу Фонду 24.05.2012 

розглядався Комісією Держстату з питань удосконалення 

методології та звітної документації). Отримано погодження 

Державної служби статистики України 20.06.2012 та 

висновок Секретаріату Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини Мін‟юсту щодо 

відповідності акта положенням Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практиці 

Європейського суду з прав людини від 02.07.2012 (вх. № 

9/20723 від 06.07.2012). Подано на державну реєстрацію до 

Мін‟юсту (лист Фонду від 21.06.2012 № 10-15-9495). 

4.12. Підготовка проекту наказу Фонду “Щодо 

виконання контрольних функцій ФДМУ 

у сфері оренди”. 

ІI квартал  Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Розроблено  наказ Фонду від 14.05.12 № 655 «Щодо 

виконання контрольних функцій Фонду державного майна 

України у сфері оренди», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 22 травня 2012 за № 809/21121 та 

опубліковано в Офіційному віснику України, 2012, № 43 

(15.06.2012), ст. 1675. 

4.13. Підготовка проекту наказу Фонду “Про 

внесення змін наказ ФДМУ від 

01.04.2011 № 502 “Про затвердження 

Порядку погодження Фондом державного 

майна України, його регіональними 

відділеннями та представництвами 

розміру плати за оренду державного 

майна”. 

ІI квартал  Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Розроблено наказ Фонду від 11.06.2012 № 2911, погоджено 

Держпідприємництвом та Мінекономрозвитку, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 за 

№ 1077/21389. 



 25 

4.14. Підготовка проекту наказу Фонду “Про 

внесення змін до наказу Фонду  

державного  майна україни  від 14 

листопада 2005 року № 2975 “Про 

затвердження Переліку документів, які 

подаються орендодавцеві для укладення 

договору оренди майна, що належить до 

державної власності”. 

Березень  Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Підготовлено наказ Фонду від 30.03.12 №421 (зміни до 

Переліку документів, які надає орендар), який опубліковано 

в Офіційному віснику України, 2012, № 34 (14.05.2012), ст. 

1281. 

4.15. Підготовка проекту наказу Фонду  “Про 

внесення змін до Положення про порядок 

погодження планів санації та мирових 

угод”. 

І півріччя  Управління 

фінансового аналізу 

та відновлення 

платоспроможності 

Підготовлено наказ Фонду від 07.05.2012 № 626 «Про 

внесення змін до Положення про порядок погодження 

планів санації та мирових угод», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України  18.05.2012  за № 791/21204. 

Розділ V. Робота з кадрами 

5.1. Наповнення та оновлення інформації для 

офіційного веб - ресурсу ФДМУ (для 

рубрики «Офіційна інформація» у розділ 

«Історичні відомості», розділ 

«Центральний апарат» підрозділи 

«Керівництво», «Загальні правила роботи 

установи, правила внутрішнього 

розпорядку», «Структурні підрозділи», 

розділ «Регіональні відділення», розділ 

«Запобігання корупції» підрозділи 

«Нормативні документі», «Заходи 

ФДМУ»,) та надання інформації щодо 

кількості існуючих вакансій. Розміщення 

на веб-ресурсі Фонду оголошення про 

конкурс на заміщення вакантних посад, 

порядок та умови його проведення. 

Постійно Управління кадрової 

роботи 

До офіційного веб-ресурсу ФДМУ надано (та періодично 

оновлюється) інформація щодо: 

-історичних відомостей про ФДМУ; 

-відомостей про кадровий склад ЦА та РВ ФДМУ; 

-змін правил внутрішнього трудового розпорядку; 

-оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад;  

-кількості вакантних посад 
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5.2. Оновлення, супроводження єдиної 

державної комп‟ютерної системи 

“Кадри”, введення в базу даних 

фактичних  наказів з особового складу, 

оформлення особових справ, штатного 

розпису та структури центрального 

апарату Фонду в електронному вигляді. 

Постійно Управління кадрової 

роботи 

Оновлення, супроводження єдиної державної комп‟ютерної 

системи «Кадри», введення в базу даних фактичних  наказів 

з особового складу, оформлення особових справ, штатного 

розпису та структури центрального апарату Фонду в 

електронному вигляді виконується постійно на підставі 

Постанови КМУ від 20.06.2007 № 852 «Про внесення змін 

до типових положень про кадрову службу органів 

виконавчої влади, а також наказів Головдержслужби 

України   № 74  від   18.12. 2000  та  № 182, 183 від 

07.07.2009   

5.3. Підготовка та надання органам державної 

влади державної статистичної звітності, 

звітності відповідно до вимог 

Нацдержслужби України, Мінфіну 

України, Кабінету Міністрів України, 

підготовка аналітично-інформаціних 

даних керівництву Фонду з кадрових 

питань, в тому числі засобами ЄДКС 

“Кадри”. 

Щомісяця, 

щокварталу 

Управління кадрової 

роботи 

Надано державну статистичну звітність Головному 

управлінню статистики  в м. Києві щодо  стану кадрової 

роботи за 2011 рік за формами 9-ДС, 6-ПВ (надається 

щорічно). Надіслано до Нацдержслужби інформаційно-

аналітичні матеріали про стан кадрової роботи за І півріччя 

2012 року (лист від 27.06.2012 № 10-09-9819) на виконання 

доручення Прем‟єр-міністра України від 03.07.2010. Надано 

інформацію щодо працівників 1-3 категорії посад відповідно 

до  наказів Головдержслужби України №№ 182, 183 від 

07.07.2009 (надається щоквартально), а також до 

Адміністрації Президента України щодо кількості 

вакантних посад керівників структурних підрозділів 3-4 

категорій посад ЦА ФДМУ  (надається щомісяця) 

5.4. Ведення обліку військовозобов‟язаних і 

призовників та бронювання 

військовозобов‟язаних працівників 

Фонду державного майна України. 

Постійно Управління кадрової 

роботи 

За І півріччя 2012 року: 

- проведено звірку особових карток військово-зобов‟язаних 

в Деснянському, Дніпровському, Подільському та 

Шевченківському РВК м. Києва; 

- проведено роботу щодо бронювання Першого заступника 

Голови Фонду            Іванова Є.Р., знищення посвідчень про 

відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час для 

звільнених працівників Фонду; 

- до РВК м. Києва поштою надіслано інформацію щодо 

звільнених працівників ЦА ФДМУ, які перебувають на 

військовому обліку. 
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5.5. Організація роботи по підготовці та 

проведенню щорічної оцінки  виконання 

державними службовцями своїх 

посадових обов‟язків.  

Січень-

лютий  

Управління кадрової 

роботи 

Відповідно до наказу з особового складу від 24.01.2012 № 

56к проведено щорічну оцінку виконання державними 

службовцями своїх посадових обов‟язків. Результати оцінки 

по ЦА ФДМУ затверджено наказом Фонду  від 16.03.2012 

№ 216к, по РВ ФДМУ – наказом з особового складу від 

16.03.2012 № 31-р. 

5.6. Організація роботи щодо запобігання 

проявам корупції в органах приватизації. 

Постійно Управління кадрової 

роботи 

Забезпечується, з виїздом на місце, методично-

консультативна допомога працівникам ЦА та РВ ФДМУ із 

вказаних питань. Станом на 01.07.2012 року випадки 

притягнення працівників ЦА та РВ ФДМУ до 

відповідальності за скоєння корупційних правопорушень 

відсутні. На виконання вимог постанов КМУ від 20.10.2011 

№ 1094 та від 28.11.2011 № 1240 підготовлено відповідну 

звітність до КМУ та Мін‟юсту. 

5.7. Складання річного плану державних 

закупівель за результатами узагальнення 

пропозицій структурних підрозділів 

Фонду щодо закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти, організація та 

проведення закупівель згідно річного 

плану.  

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

      Рішенням   комітету  з конкурсних       торгів 

затверджено річний  план  закупівель від 15.12.11 № 8/12,    

затверджено річний план закупівель із змінами:  

- від 21.12.11 № 11/12, від 20.01.12 № 9/01,  від 20.02.12  № 

6/02), від 26.04.12 № 8/04), від 10.05.12 № 2/05), від 28.05.12 

№ 16/05), від 31.05.12 №19/05, від 15.06.12 №4/06 

      Згідно  річного     плану закупівель проведено: 10 

відкритих торгів, 7 закупівель в одного учасника та 4 запита 

цінових пропозицій.  

5.8. Приймання та зведення квартальних та 

річних звітів комітетів з конкурсних 

торгів центрального апарату та 

регіональних відділень Фонду про 

проведення закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти. 

Щокварталу Адміністративно-

господарське 

управління 

Складено звіти за І та ІІ квартали  2012 року. 

5.9. Оприлюднення інформацію про 

закупівлі, шляхом її публікації в 

державному офіційному друкованому 

виданні з питань державних закупівель та 

на веб-порталах уповноваженого органу 

та Фонду. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

Інформація  оприлюднена згідно  Закону  України «Про  

здійснення державних закупівель». 
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5.10. Організація семінару – навчання та 

перевірка знань з охорони праці, 

профілактики травматизму з посадовими 

особами, які виконують повноваження 

служби охорони праці в регіональних 

відділеннях та центральному апараті 

Фонду. 

ІІI квартал  Адміністративно-

господарське 

управління 

Термін виконання не настав. 

5.11. Проведення технічного огляду службових 

приміщень в приміщеннях Фонду з 

реєстрацією в спеціальному журналі. 

І та ІV 

квартали  

Адміністративно-

господарське 

управління 

Проведено в І кварталі – 25.01.2012, в ІІ кварталі – 

12.04.2012. 

5.12. Організація проведення періодичного 

медичного огляду працівників Фонду. 

І – ІІ квартал  Адміністративно-

господарське 

управління 

Проведено з 21.06.  по 13.07.2012 року. 

5.13. Отримання  звітів з енергозбереження від  

регіональних відділень Фонду та надання 

зведеного звіту до НАЕР. 

Раз на 

півріччя 

Адміністративно-

господарське 

управління 

Отримано звіти від РВ Фонду та надано звіт до НАЕР. 

5.14. Аналіз заявок структурних підрозділів 

Фонду щодо оснащення та покращення 

умов праці співробітників центрального 

апарату Фонду, надання пропозицій 

керівництву Фонду стосовно закупівель 

товарів, робіт і послуг. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

Укладені договори щодо: ремонту кондиціонерів від 

28.04.12 №177 , технічному обслуговуванню конди-ціонерів 

від 28.04.2012 №178, прибиранню приміщень від 22.02.2012 

№ 83. 

5.15. Підготовка та супроводження інженерно- 

технічних договорів та додаткових угод 

щодо забезпечення  життєдіяльності 

Фонду. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

Укладено та супроводжується 48 договорів та додаткових 

угод. 

5.16. Технічне обслуговування і ремонт 

електромереж та електроустаткування 

розташованого у приміщеннях Фонду 

(безперебійна подача електроенергії при 

аварійному відключенні електроенергії, 

функціонування світлових точок, 

електросвітильників, внутрішньої 

електропроводки, вимикачів, розеток. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

Замінено 511 ламп, 46 стартерів, 10 розеток, 2 картріджи,  3 

вимикача, 1 комплект умивальник, накладено 9 хомутів на 

мережі водопостачання, 13 замків, відремонтовано 43 замка, 

встановлено 33 манометри, 7 термометрів. 
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5.17. Контроль за технічним обслуговуванням 

та безперебійною роботою систем 

пожежної, охоронної сигналізації та 

відеоспостереження, контроль за 

технічним обслуговуванням та ремонтом 

кондиціонерів, блоків безперебійного 

живлення, ліфтів пасажирських та 

вантажно-пасажирського, які розташовані 

у адміністративній будівлі центрального 

апарату Фонду. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

5 непланових ремонтів ліфтів, проводяться планові 

щомісячні регламентні роботи та ремонти, щоденно 

ведеться контроль за безперебійною роботою систем 

пожежної, охоронної сигналізації та відео спостереження,  

технічне обслуговування та ремонт зроблено 100 

кондиціонерам, замінено на нові 5 кондиціонерів .  

5.18. Облік витрат електричної і теплової 

енергії, холодної і гарячої води та 

здійснення контролю за дотриманням 

договірних зобов‟язань з відповідними 

компаніями на постачання енергоносіїв 

та холодної води до приміщень Фонду. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

Витрачено: вода - 2027 м3; теплова енергія - 451,28 гкал; 

електроенергії – 210821 кВт. 

5.19. Забезпечення оперативного чергування з 

метою організації оповіщення керівного 

складу та працівників Фонду при 

отриманні сигналів оповіщення з 

Кабінету Міністрів України, Міністерства 

з надзвичайних ситуацій про виникнення 

надзвичайних ситуацій та введення 

ступенів готовності. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

Цілодобово здійснюється оперативне чергування. 

 

5.20. Контроль та перевірка стану 

мобілізаційної підготовки у структурних 

підрозділах Фонду та його регіональних 

відділеннях. 

Протягом 

року 

Адміністративно-

господарське 

управління 

У першому півріччі 2012 отримано звіти РВ Фонду з грифом 

ДСК. 

5.21. Проведення семінару на тему “Нове в 

законодавчих і нормативних документах 

з бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності бюджетних установ” . 

Вересень  Управління 

фінансово-

бухгалтерської 

роботи 

Термін виконання не настав. 
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Розділ VI. Робота з регіональними відділеннями 

6.1. Виконання першої черги робіт щодо 

централізації електронних ресурсів 

органів  приватизації, запланованих на 

2012-2013 роки, впровадження 

технологій електронного урядування та 

інструментів подання електронної 

звітності в регіональних відділеннях 

Протягом 

року 

Управління 

інформаційних 

технологій та 

моніторингу 

З метою координації робіт центрального апарату та 

регіональних відділень по впровадженню у Фонді 

технологій електронного урядування  розпочато роботу 

щодо розробки положення про постійно-діючу комісію з 

питань Галузевої програми інформатизації та розвитку 

електронного урядування в органах приватизації в частині 

розвитку інформаційно-комунікаційних систем та 

технологій. З метою централізації процесу 

адміністрування та супроводження систем 

автоматизованого діловодства та документообігу (далі - 

САДД) розпочато перенесення баз даних САДД 

регіональних відділень Фонду на сервери центрального 

апарату. Проведено конкурсні торги із закупівлі 

відповідних послуг, триває процес укладання договору 

про надання послуг з переможцем торгів (укладено 

договір від 26.06.2012 № 254). Розпочато вивчення 

варіантів централізації систем автоматизації ведення 

кадрового обліку та бухгалтерського обліку. 

6.2. Проведення нарад з уповноваженими 

представниками регіональних відділень 

Фонду щодо можливості продовження дії 

договорів оренди цілісних майнових 

комплексів державних підприємств та їх 

структурних підрозділів або повернення 

майна до сфери управління відповідного 

міністерства, строк дії яких закінчується 

у 2012 році (березень-грудень) та на 

початку 2013 року (лютий-січень). 

Протягом 

року 

Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Станом на 01.07.2012, згідно з Графіком, затвердженим 

заступником Голови Фонду Хотеєм І. І. 27.12.2012, 

проведено 17 нарад з уповноваженими представниками РВ 

ФДМУ щодо можливості продовження дії договорів оренди 

ЦМК державних підприємств та їх структурних підрозділів 

або повернення майна до сфери управління відповідного 

міністерства, строк дії яких закінчується у 2012 році, та 1 

нараду достроково (проведення наради було заплановано на 

30.09.2012) у зв‟язку з надходженням  інформації від РВ 

ФДМУ по Харківській області щодо дострокового 

припинення договору оренди ЦМК «Харківський лікеро-

горілчаний завод». За результатами проведених нарад 

складено відповідні  протоколи за підписом заступника 

Голови Фонду Хотея І. І. 
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6.3. Розробка та супроводження      наказу 

щодо розподілу планових завдань з 

метою забезпечення контролю 

надходження доходів до загального 

фонду державного бюджету від плати за 

оренду державного майна. 

Протягом 

року 

Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Розроблено та доведено до РВ ФДМУ та центрального 

апарату Фонду накази ФДМУ від 31.01.2012 №154 «Про 

виконання завдань щодо забезпечення надходження коштів 

від орендної плати до Державного бюджету України у 2012 

році» та від 10.05.202 №645 «Про внесення змін до наказу 

ФДМУ від 31.01.2012 №154». Відповідно до вимог п.1 

наказу ФДМУ від 19.06.2008 №711 здійснюється контроль 

щодо надходжень орендної плати згідно встановлених 

планових завдань. 

6.4. Надання методичної допомоги, 

роз‟яснень регіональним відділенням 

Фонду з питань оренди державного 

майна. 

Протягом 

року 

Управління з питань 

управління 

державним майном та 

орендних відносин 

Надається постійно - письмово та по телефону. Направлено 

роз‟яснювальні листи від 10.04.2012 № 10-16-5370 та від 

08.06.2012 № 10-16-8624. 

6.5. Опрацювання звернень регіональних 

відділень  Фонду та надання  методичної 

допомоги щодо вирішення  проблемних 

питань за напрямками  роботи 

Управління фінансового аналізу та 

відновлення платоспроможності. 

Постійно Управління 

фінансового аналізу 

та відновлення 

платоспроможності 

Надається постійно - письмово та по телефону  методична, 

консультаційна допомога регіональним відділенням з 

питань фінансового планування, нарахування та виплати 

дивідендів до державного бюджету, заповнення бази ЕТАП-

КПД фінансовою звітністю (наприклад, лист ФДМУ  від      

29.02.2012 № 10-17-3116 щодо вимог до подання звітів голів 

правлінь про результати фінансово-господарської діяльності 

та виконання показників фінплану під час підготовки 

матеріалів до завдань на голосування представникам 

держави на загальних зборах та засіданнях наглядових рад 

господарських товариств; лист ФДМУ від 16.05.2012 № 10-

17-7363 щодо контролю за виконанням показників 

фінансових планів). 

6.6. Забезпечення бухгалтерських служб 

регіональних відділень Фонду 

нормативно-правовими актами, 

довідковими, інформаційними 

матеріалами з питань ведення 

бухгалтерського обліку та складення 

звітності. 

Постійно Управління 

фінансово-

бухгалтерської 

роботи 

Сформовано збірник  нових законодавчих та нормативних 

актів та  листів роз‟яснень з питань бухгалтерського обліку 

в органах приватизації  (МІБ, Київ 2012). 
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6.7. Проведення наради з керівниками 

регіональних  відділень Фонду 

державного майна України з питань 

виконання Помісячного пооб‟єктного 

плану – графіка виставлення на продаж  у 

2012 році пакетів акцій господарських 

товариств та холдингових компаній за 

результатами роботи 9 місяців 2012 року. 

Жовтень-

листопад  

Управління  

планування та 

пільгового продажу 

Термін виконання не настав. 

6.8. Перегляд уточнених планів розміщення 

акцій акціонерних товариств, 

затвердження їх наказами Фонду та 

надання для подальшої роботи 

регіональним відділенням Фонду. 

Протягом 

року 

Управління  

планування та 

пільгового продажу 

Переглянуто і затверджено наказами Фонду та передано для 

подальшої роботи регіональним відділенням Фонду 

уточнені плани розміщення акцій 5 акціонерних товариств, 

за продаж яких відповідають регіональні відділення Фонду. 

6.9. Опрацювання пропозицій регіональних 

відділень Фонду щодо включення до 

переліків об‟єктів, що підлягають 

приватизації, об‟єктів груп А, Д, Ж, Е, а 

також внесення змін до цих переліків. 

Постійно Управління продажу 

об‟єктів малої 

приватизації та ЦМК 

Опрацьовано пропозицій РВ ФДМУ щодо включення до 

переліків об‟єктів: групи А – 83; групи Д – 6; групи Ж - 4. 

Опрацьовано пропозицій  РВ ФДМУ щодо погодження 

переліків об‟єктів групи Ж – по 5 об‟єктах. Затверджено 

наказів ФДМУ про включення до переліків об‟єктів: групи 

А – 25 (щодо 57 об‟єктів; групи Д – 4 (щодо 4 об‟єктів) . 

Після введення в дію змін до законодавства з питань 

приватизації затверджено 3 накази про включення 4 об‟єктів   

групи Ж. Опрацьовано пропозицій РВ ФДМУ щодо 

внесення змін до переліків: група А – 46 об‟єктів; група Д – 

26 об‟єктів; група Ж – 5 об‟єктів. Затверджено наказів про 

внесення змін до переліків: Група А: підготовлено 23 накази 

(щодо 38 об‟єктів); група Д: підготовлено 22 накази (щодо 

24 об‟єктів). Оскільки  до внесення змін до законодавства з 

питань приватизації включення до переліків та внесення 

змін до них здійснювали РВ ФДМУ за погодженням з 

Фондом, листами ФДМУ погоджено внесення змін до 

переліку щодо 5 об‟єктів групи Ж.  
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6.10. Здійснення аналізу матеріалів перевірок, 

проведених регіональними відділеннями 

Фонду, надання методичної та 

консультативної допомоги на їх 

звернення щодо вирішення проблемних 

питань. 

Протягом  

року  

Управління з питань 

договірного 

менеджменту 

Щоквартально регіональні відділення Фонду надають звіт 

про проведення перевірок стану виконання умов договорів 

купівлі-продажу об‟єктів приватизації. На основі за-

значених матеріалів готується узагальнений звіт. 

На звернення регіональних відділень щодо вирішення 

проблемних питань ЦА ФДМУ надає консультаційну та 

методичну допомогу (письмово та у телефонному режимі). 
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6.11. Методологічне забезпечення роботи 

регіональних відділень Фонду в частині 

управління державним майном, яке не 

увійшло до статутних капіталів 

господарських товариств. 

Протягом 

року 

Управління з питань 

розпорядження 

об‟єктами  державної 

власності  

Розпорядженням КМУ від 21.09.2011 № 902-р “Питання 

управління державним майном, що не увійшло до 

статутного капіталу          ПАТ “Укртелеком”, але перебу-

уває на його балансі” встановлено завдання щодо 

розмежування функцій управління зазначеним державним 

майном між Фондом державного майна та Адміністрацією 

державної служби спеціального зв‟язку та захисту 

інформації. З  метою забезпечення виконання  зазначеного 

рішення Уряду та визначення переліку державного майна, 

які будуть віднесенні до сфери управління Фонду та 

Адміністрації, відповідно, було видано спільний наказ цих 

державних органів    від   18.10.2011 № 1497/283 “Про 

державне майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ 

“Укртелеком”, але перебуває на його балансі” (із змінами, 

внесеними наказом   від  15.05.2012  № 676/217), відповідно 

до якого ПАТ “Укртелеком” надав перелік державного 

майна, що не увійшло до його статутного капіталу, але 

перебуває на його балансі (далі - державне майно), 

складений на підставі описів інвентаризації зазначеного 

майна станом на 30.09.2011 (далі - Перелік).  23.05.2012     

на адреси  РВ Фонду  були  направлені  копії 

переліків державного майна, що не увійшло до статутного 

капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі 

(витяги з Плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком", яке 

створене шляхом корпоратизації (протокол комісії з 

корпоратизації від 20.12.1999 р. № 8), що містяться в 

архівних матеріалах Фонду. Територіальними комісіями 

розпочато перевірку наявності державного майна згідно з 

переліками, наданими центральним апаратом Фонду. Фонд 

направив регіональним відділенням копії переліків 

державного майна, що містяться в архівних матеріалах 

Фонду, надіслані листом ВАТ “Укртелеком”  від 24.05.2001   

№ 01-2-1935/ ДСК (лист Фонду  від       28.05.2012 № 10-24-

8028). 



 35 

6.12. Здійснення аналізу та узагальнення 

результатів технічної інвентаризації 

захисних споруд, наданих регіональними 

відділеннями Фонду (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 

26.11.2008 № 143-р “Про підготовку та 

проведення у 2009-2012 роках технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільної 

оборони (цивільного захисту)” із змінами 

і доповненнями. 

Протягом 

року 

Управління з питань 

розпорядження 

об‟єктами  державної 

власності  

Фонд проаналізувавши та узагальнивши інформацію від 

регіональних відділень Фонду, надав зведені дані МЧС за І 

квартал 2012 року листом від 06.04.2012 № 10-24-5238 та за 

ІІ квартал 2012 року листом від 07.07.2012  № 10-24-10347 

про хід проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які не 

увійшли до статутних капіталів господарських товариств у 

процесі приватизації. За інформацією регіональних 

відділень Фонду на кінець червня 2012 року було укладено 

559 угод з бюро технічної інвентаризації, 

проінвентаризовано 777 захисних споруд цивільної 

оборони (цивільного захисту) із 1194 одиниць, які 

підлягають технічній інвентаризації. 

6.13. Відеоконференція між центральним 

апаратом Фонду державного майна 

України та його регіональними 

відділеннями щодо розгляду проблемних 

питань, які виникають в ході діяльності 

юридичних служб регіональних відділень 

Фонду. 

Березень  Юридичне управління 30.03.2012 о 10.00 відбулась відеоконференція між ЦА 

Фонду державного майна України та його регіональними 

відділеннями щодо розгляду проблемних питань, які 

виникають в ході діяльності юридичних служб регіональних 

відділень Фонду 

6.14. Подання публікацій регіональних 

відділень Фонду про проведення відбору 

виконавців робіт із землеустрою до 

газети “Відомості приватизації” та WEB-

сайту Фонду. 

Постійно Відділ земельних 

відносин 

В газеті “Відомості приватизації” та  на WEB-сайту Фонду 

щотижнево розміщується інформація регіональних 

відділень Фонду про проведення відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 

6.15. Забезпечення контролю за веденням 

Реєстру корпоративних прав держави 

регіональними відділеннями Фонду. 

Постійно Управління 

корпоративних прав 

держави 

Контроль забезпечується щомісячно відповідно до наказу 

ФДМУ від 25.06.2005 № 1810 (форма 2-р). 

   

 
  

Заступник начальника Управління координації 

 розробки та виконання програмних документів                                                         Л. Салінська 
 

 


