
РЕЗУЛЬТАТИ 
річного моніторингу

Програма Ц8АІР «Конкурентоспроможна економіка України» 
(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) Річний

Період звітування 17.08.2020-31.12.2020

Партнер з розвитку

1. Вихідні дані проекту (програми)

: Уряд США через Агентство США з 
і міжнародного розвитку

Бенефіціар Державна регуляторна служба України, 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України

Реципієнт Фонд державного майна України

Номер реєстраційної картки проекту №3988-27 від 28.12.2020

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) ; 1. 
в кількісних та/або якісних показниках

2.

Набір тріажних інструментів та 
підходів до бази даних «пілотної» та 
повної приватизації та оптимізація бази 
даних для приватизації.
Матриця процесу малої приватизації в | 
рамках законодавства та повний і 
комплект документації ФДМУ, що І 
охоплює процес малої приватизації з а ; 
матрицею процесу приватизації, у тому 
числі проекти внутрішніх нормативно- 
правових актів та посадових інструкцій 
ФДМУ, що необхідні для пілотного 
тестування процесу для вибраних 
компаній.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 
: інформацію про результати реалізації проекту 
1 (програми) та інші матеріали або документи,
1 розроблені в рамках проекту (програми)

Інформація не розміщувалась.

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту 
(програми) коштів міжнародної технічної допомоги на 
кінець звітного періоду (за наявності), 
у тому числі за категоріями:

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування. 
Інформаційні кампанії

консультаційні послуги



обладнання ______

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд _____

адміністративні витрати виконавця _____

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та'або якісні критерії Заплановані результати на Фактичні результати на 
результативності проекту (програми) кінець звітного періоду кінець звітного періоду

1, Підтримка приватизації
державних підприємств;

2, Надання належної
комунікаційної підтримки та 
технічних тренінгів для
персоналу ФДМУ задля
забезпечення розуміння роботи 
відповідно до нових керівних 
принципів матриці процесу 
приватизації та протоколів;

3, Надання розроблених та/або 
вдосконалених інструментів, у 
тому числі;
а) матриця процесу
приватизації;
б) інструмент перевірки
юридичних, власних,
договірних та/або інших 
потенційних бар'єрів
приватизації;
в) функціонуюча база даних 
приватизації.

Надання розроблених 
та/або вдосконалених 
інструментів, у тому 
числі:
а) тріажні інструменти 
(критерії);
б) матриця процесу 
приватизації;
в) функціонуюча база 
даних приватизації.

Розроблено та затверджено:
а) тріажні інструменти 
(критерії) та підходи до бази 
даних приватизації;
б) матриця процесу 
приватизації;
в) проекти нормативних
документів, що регулюють 
процес приватизації;
г) рекомендації щодо 
створення бази даних об'єктів 
приватизації.

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблемні питання не виникали.

Відповідальна особа; 

Заступник Голови Фонду

Керівник реципієнта:

Голова Фонду

(підпис

(підпис)

Тарас Є ЛЕЙКО
(ініціали та прізвище)

Дмитро СЕННИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)


