
             

          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
_____________                                      Київ                                      №____________

Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 06 серпня 
2021 року № 1381 (із змінами)

Відповідно до Порядку розроблення і виконання планів діяльності Фонду 
державного майна України на плановий та два бюджетні періоди, що настають 
за плановим, затвердженого наказом Фонду від 19 грудня 2012 року № 4008 (в 
редакції наказу Фонду державного майна України від 11.07.2019 № 706), та 
враховуючи Указ Президента України від 17 травня  2022 року № 341/2022 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України  від 22 травня 2022  року № 2263-IX «Про затвердження Указу 
Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Середньострокового плану діяльності Фонду державного 
майна України на 2022 – 2024 роки, затвердженого пунктом 1 наказу Фонду 
державного майна України від 06 серпня 2021 року № 1381 (із змінами), такі 
зміни:

1) абзац дванадцятий розділу 2 «Аналіз поточної ситуації у сфері 
діяльності Фонду державного майна України» викласти в такій редакції: 

«Серед активів великої приватизації, які держава може запропонувати 
інвесторам: АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ПАТ «Одеський 
припортовий завод», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та інші.»;

2)  розділ 3.2  «Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та 
показники результатів їх виконання» викласти в новій редакції, що додається; 

3) розділ 5 «Річний план роботи Фонду державного майна України на 
2022 рік» викласти в новій редакції, що додається. 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду                                                 Ольга БАТОВА



3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання 
 

 
 

Завдання Найменування показника 

результату виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Плановий період 

2022 рік 

(прогноз) 
2023 рік 

(прогноз) 
2024 рік 

(прогноз) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

041. Масштабна прозора приватизація державної власності.  

Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна  
0411. Забезпечити  процес 

приватизації об’єктів державної 

власності та надходження коштів від 

приватизації державного майна до 

державного бюджету в обсягах, 

встановлених  законом про державний 

бюджет 

Надходження коштів від 

приватизації об’єктів 

державної власності. 
відп. –   
Департамент приватизації  
 

Департамент регіональної 

мережі  

млн грн. 

 

Дані Державної 

казначейської 

служби України 

(ДКС) 

690,0 8 000,0 5 000,0 

0412. Супроводити ухвалення змін до 

базових законів з питань приватизації, 

підготовки до приватизації, посилення 

інституційної спроможності Фонду та 

його територіальних органів. 

Законопроєкти з питань 

приватизації, підготовки до 

приватизації, посилення 

інституційної спроможності 

Фонду та його територіальних 

органів. 

(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024 рік 

0413. Впровадити удосконалену 

процедуру підготовки до приватизації 

та продажу об’єктів, здатну щорічно 

опрацьовувати до 500 об’єктів 

Кількість підготовлених до 

приватизації та продажу 

об’єктів. 
відп. –   
Департамент приватизації  

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

до 500 об’єктів до 500  

об’єктів 

до 500  

об’єктів 

0414. Забезпечити  продаж 300+ 

об’єктів малої приватизації щороку. 

Кількість проданих об’єктів 

малої приватизації. 
відп. –   
Департамент приватизації  
 

Департамент регіональної 

мережі 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

300 300 300 

0415. Розгорнути велику 

приватизацію на засадах відкритості 

та прозорості відповідно до 

оновленого законодавства. 

 

Кількість проданих об’єктів 

великої приватизації. 
відп. –   
Департамент приватизації 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

0 3 4 
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0416. Моніторинг та контроль за 

виконанням умов договорів купівлі-

продажу 

Кількість договорів купівлі-

продажу державного майна, 

які знаходяться на контролі 

(відп. – А. ЛАПІКА,  

начальники РВ Фонду) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

650 630 630 

 

042. Організація ефективного управління  державною власністю 
 

0421. Забезпечити надходження до 

державного бюджету коштів від 

оренди державного майна, вжити 

заходів з мінімізації втрат від 

негативного впливу військових дій на 

діяльність орендарів 

Надходження орендної плати 

до державного бюджету.  

(відп. –  Л. АНТОНЄНКО) 

млн грн. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

1 300,0 
 

 

950,0 950,0 

0422. Забезпечити реалізацію функції 

орендодавця державного майна через 

електронну систему ProZorro-

Продажі. 

Кількість договорів оренди, 

укладених за результатами 

аукціонів  на ProZorro.  
(відп. –  Л. АНТОНЄНКО) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку, 

електронної 

системи ProZorro 

 

У кількості, яка забезпечуватиме визначені законом 

України про державний бюджет на відповідний рік, 

надходження коштів від оренди державного майна 

0423. Забезпечити діджиталізацію 

процесів оренди державного майна  
Введення в експлуатацію 

онлайн платформи управління 

орендою державного майна на 

заміну застарілого 

програмного продукту 
(відп. – Л. АНТОНЄНКО) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 
Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2022 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2023 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2024 рік 

0424. Забезпечення розробки та 

супроводження змін до законодавства 

щодо інвестиційної оренди на період 

військового стану та списання 

державного майна  

Адаптація  законодавства до 

реалій військового часу 

 
(відп. – Л. АНТОНЄНКО) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 
Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2022 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2023 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2024 рік 

0425. Забезпечити проведення 

моніторингу сплати дивідендів до  

державного бюджету господарськими 

товариствами, що належать до сфери 

управління Фонду. 

 

 

 

 

 

Сплата до державного 

бюджету господарськими 

товариствами, що належать до 

сфери управління Фонду 

дивідендів, нарахованих на 

акції (частки), які є у 

державній власності 

(відп. –  О. БАТОВА) 

 

 

млн грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові плани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639,266* Процес 

фінансового 

планування 

фінансово- 

господарської 

діяльності 

господарських 

товариств на  

2022 рік  

триває, тому  

У зв’язку з 

відсутністю 

фінансових 

планів 

товариств на 

2023 рік, процес 

прогнозування 

дивідендних 

надходжень до 

державного 
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прогнозування 

дивідендних 

надходжень до 

державного 

бюджету у 

2022 році є 

передчасним 

бюджету у 2024 

році є 

передчасним 

* При прогнозуванні дивідендних надходжень не 

враховувалися дивіденди господарських товариств, які, 

відповідно до діючого законодавства, не зобов’язані 

складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і 

менше відсотків акцій, (часток, паїв) належить державі). 

Очікуваний показник дивідендних надходжень у 

2022 році розрахований з урахуванням прогнозного 

розміру чистого прибутку відповідно до затверджених 

фінансових планів на 2021 рік та проектів фінансових 

планів на 2021 рік, поданих до Фонду. 

Під час розрахунку очікуваного показника сплати 

дивідендів у 2022 році, застосовувався базовий норматив 

відрахування частки прибутку, що спрямовується на 

виплату дивідендів у розмірі 50 відсотків згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 

415 «Про затвердження базового нормативу відрахування 

частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів 

за результатами фінансово-господарської діяльності у 

2020 році господарських товариств, у статутному капіталі 

яких є корпоративні права держави». 

0426. Забезпечити ефективне 

управління та проактивний і 

ефективний контроль за діяльністю 

підприємств, що входять до сфери 

управління Фонду, для підвищення 

(незниження) вартості їх активів та 

збільшення обсягу  дивідендів 

перерахованих до державного 

бюджету.  

Кількість прийнятих 

нормативно-правових актів з 

питань створення системи 

управління компаніями та 

стандартних протоколів 

реагування за даними 

моніторингу результатів їх 

роботи. 

(відп. –  О. БАТОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024 рік 

Кількість проведених 

конкурсів та призначень.  

(відп. –  О. БАТОВА) 

Од Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

50 100 100 

Кількість заключених Од Дані внутрішнього 50 100 100 
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контрактів з суб’єктами 

господарювання. 

(відп. –  О. БАТОВА) 

 

відомчого обліку 

0427. Забезпечити систему 

корпоративної звітності (система 

корпоративного управління). 

Забезпечити систему зовнішньої 

звітності. 

 

Кількість нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду щодо 

створення системи 

оперативних и зведених звітів 

для контролю за діяльністю 

підприємств, що входять до 

сфери управління Фонду, 

запровадження їх 

моніторингу, проведення 

відповідних роз’яснень та 

навчання. 

(відп. –  О. БАТОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

_ _ 

0428. Забезпечити ведення Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності 

та удосконалення його ІТ платформи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проінвентаризованих 

об’єктів державної власності 

для внесення до Єдиного 

реєстру об’єктів державної 

власності. 

(відп. –  Ю.БЄЛОВА) 

Од. 

 

 

 

 

Звіти 

 

 

 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

Кількість наданої інформації 

(відомостей та витягів) з 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності 

запитувачам та структурним 

підрозділам Фонду. 

(відп. –  Ю.БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

У кількості отриманих запитів на отримання 

інформації (відомостей та витягів) з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності, 100% надання 

відповідей 

Розроблення технічного 

завдання та створення нової ІТ 

платформи Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності  з 

дотриманням вимог Закону 

України від 25 грудня 2015 

року № 922-VIII «Про 

публічні закупівлі» (у разі 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

_ _ 
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фінансування). 

(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Поетапне впровадження нової 

ІТ платформи Єдиного 

реєстру об’єктів державної 

власності (у разі 

фінансування) 

 (відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

_ _ 

Розробка нормативно-

правових актів щодо 

формування та ведення 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності, зокрема 

законів України «Про Фонд 

державного майна України», 

«Про управління об’єктами 

державної власності», 

постанов Кабінету Міністрів 

України, наказів Фонду 

державного майна. 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

3 – – 

0429. Забезпечити відкриття та 

інтеграцію державних реєстрів, які 

створені та адмініструються Фондом. 

Кількість відкритих та  

інтегрованих в інформаційне 

поле держави реєстрів, які 

створені та адмініструються 

Фондом. 

(відп. –  Ю.БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024 рік 

04210. Забезпечення здійснення 

контролю за дотриманням 

законодавства структурними 

підрозділами апарату Фонду та його 

регіональними відділеннями під час: 

приватизації, оренди, розпорядження 

та управління державним майном 

Службові відрядження за 

дорученням Голови Фонду, 

або особи яка виконує його 

обов’язки.  

(відп. - А. ЛАПІКА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

25 25 25 

04211. Забезпечення  надання 

відомостей про об’єкти державної 

власності (про юридичну особу та 

державне майно), які перебувають в 

управлінні Фонду державного майна 

Кількість проінвентаризованих 

об’єктів державної власності, 

які перебувають в управлінні 

Фонду, для надання 

відомостей до  Єдиного 

Од. Звіти Відповідно до 

кількості 

підприємств, які 

перебувають у 

сфері управління 

Відповідно до 

кількості 

підприємств, 

які 

перебувають у 

Відповідно до 

кількості 

підприємств, які 

перебувають у 

сфері управління 
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України, до Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності. 

 

реєстру об’єктів державної 

власності. 

(відп. –  О. БАТОВА) 

 

Фонду. сфері 

управління 

Фонду. 

Фонду. 

043. Державне  регулювання у сфері оцінки майна 

0431. Забезпечити в рамках 

функціонування Єдиної бази даних 

звітів про оцінку функціонування  

сервісу  послуги електронного 

визначення оціночної вартості та 

автоматичного формування 

електронних довідок про оціночну 

вартість об’єкта нерухомості  

Розроблення проєкту наказу 

(відп. –  Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

1 – – 

0432. Модернізація  та вдосконалення 

державної автоматизованої системи 

Державного  реєстру оцінювачів та  

суб’єктів оціночної діяльності, 

зокрема, з  метою інтеграції його до 

Єдиної бази даних звітів про оцінку 

Впровадження нового 

програмного продукту, який 

забезпечує ведення 

Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності. 

Оприлюднення на сайті Фонду 

повної інформації про 

оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності.  

(відп. –  Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2022 рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2023 рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2024 рік 

0433. Супроводити ухвалення змін до 

Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», які 

передбачать нові концептуальні 

підходи регулювання професійної 

оціночної діяльності та оцінки майна, 

зокрема нерухомого майна 

Розроблено законопроєктів  

(відп. –  Ю. БЄЛОВА) 

 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

1 _ _ 
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0434. Здійснювати контроль за 

виконанням оцінювачами та 

суб’єктами оціночної діяльності умов 

здійснення оціночної 

діяльності та дотримання ними 

законодавства з питань оцінки майна 

під час проведення оцінки майна 

Кількість засідань 

Екзаменаційної комісії; 

кількість звітів про оцінку 

майна, що надійшли до Фонду 

державного майна України та 

його регіональних відділень з 

метою рецензування  

(відп. –  Ю. БЄЛОВА) 

 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2022 рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2023 рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2024 рік 

0435.  Модернізувати систему 

рецензування звітів про оцінку 

Впровадження нового 

програмного продукту  дасть 

змогу: забезпечувати  

моніторинг практичної 

діяльності суб’єктів оціночної 

діяльності, зокрема, щодо 

дотримання ними вимог 

нормативно-правових актів з 

оцінки майна; 

аналізувати  дані щодо рівня 

завантаженості 

 рецензентів, які працюють в  

державних органах 

приватизації; здійснювати 

підготовку аналітичних 

матеріалів з питань  

рецензування звітів про оцінку 

майна з використанням 

актуальної та повної  

інформації 

(відп. –  Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду на 2022 

рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2023 рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду 

на 2024 рік 

0436. Cтворити сервіс видачі 

сертифікатів суб’єктів оціночної 

діяльності та інтегрувати його  

до Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг «Портал Дія» 

Впровадження нового 

програмного продукту  

забезпечить можливість 

подання суб’єктами 

господарювання  до Фонду  

документів з метою 

отримання сертифіката 

суб‘єкта оціночної діяльності 

не лише в паперовій, але й в 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду на 2022 

рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду на 

2023 рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду на 

2024 рік 
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електронній формі, що 

сприятиме скороченню строку 

надання адміністративної 

послуги, а також 

заощадженню коштів 

суб’єктів господарювання під 

час оформлення  та 

пересилання  документів 

(відп. –  Ю. БЄЛОВА) 
 

044.  Створення ефективного  інформаційного, кадрового та технічного  забезпечення процесів приватизації,   

управління  державною власністю, оцінки майна та оціночної діяльності, а також ефективної системи внутрішніх 

комунікацій 

0441. Оновити ІТ та іншу 

інфраструктуру, необхідну для 

забезпечення належних умов 

функціонування Фонду, зокрема 

електронного документообігу.  

Заміна, закупівля 

устаткування, програмного 

забезпечення та ліцензійного 

програмного забезпечення, 

необхідних для забезпечення 

належних умов 

функціонування Фонду (у разі 

фінансування) 

(відп. –  Ю.БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024 рік 

0442. Удосконалення системи 

внутрішнього контролю. Забезпечення 

діяльності з управління ризиками. 

Належний (оптимальний) 

рівень внутрішнього 

контролю в Фонді. 

Внутрішній контроль 

забезпечує максимально 

ефективне виконання 

повноважень Фонду, шляхом 

мінімізації виявлених ризиків, 

у тому числі пов’язаних з 

ступенем оптимізації 

основних та супровідних 

робочих процесів. 

(відп. – С. СТЕПАНЧУК) 

 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024 рік 
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Ефективна діяльність з 

управління ризиками шляхом 

постійного моніторингу  

(відп. – С. СТЕПАНЧУК) 

 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024 рік 

Підготовлена та надана для 

керівництва Фонду 

інформація щодо виконання 

планів з реалізації заходів 

контролю та Моніторингу 

впровадження їх результатів, 

належне звітування. (відп. –  

С. СТЕПАНЧУК) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2022 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024рік 

0443. Удосконалити  процеси 

управління персоналом з урахуванням 

законодавства про державну службу. 

Забезпечити добір кваліфікованих 

кадрів, навчання і розвиток персоналу.  

 

Кількість нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду з 

удосконалення процесів 

управління персоналом та 

реорганізації апарату Фонду.  

(відп. –  В. МЕЛЬНИК) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

4 4 

 

4 

 

Кількість укладених договорів 

на навчання. 

(відп. –  В. МЕЛЬНИК) 

Од. Договори на 

навчання 

4 4 4 

Кількість проведених 

конкурсів на зайняття посад 

державної служби. 

(відп. –  В. МЕЛЬНИК) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

10 10 10 

Кількість працівників, які 

підвищили кваліфікацію та  

отримали сертифікати, 

посвідчення, свідоцтва. 

(відп. –  В. МЕЛЬНИК) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

178 149 149 

Кількість прийнятих на 

державну службу.  

(відп. –  В. МЕЛЬНИК) 

Осіб Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

25 25 25 

Кількість осіб, що пройшли 

стажування 

(відп. – В. МЕЛЬНИК) 

Осіб Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

15 15 15 
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Проведення класифікації 

посад державної служб 

(відп. – В. МЕЛЬНИК) 

Посад Дані внутрішнього 

відомчого обліку 
598 Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2023 рік 

Відповідно до  

Плану роботи 

Фонду  

на 2024 рік 

0444. Забезпечити ефективність 

комунікацій з усіма зацікавленими 

сторонами, зокрема з громадськістю, 

журналістами, депутатським 

корпусом, іншими органами влади 

 

 

 

 

 

Автоматизація обліку та 

відображення активів, що 

пропонуються для передачі в 

оренду або передані в оренду, 

запровадження 

інформаційного ресурсу для 

розкриття інформації про всі 

потенційні об’єкти оренди, 

створення електронної 

системи управління 

договорами оренди 

державного майна. 

(відп. – Л. АНТОНЄНКО) 

- Дані внутрішнього 

відомчого обліку 
 

Впроваджено проєкт цифрової трансформації оренди 

державного майна (е-Оренда). 

 

 

 

Кількість публікацій про 

діяльність Фонду, розміщених 

на офіційному вебсайті Фонду 

(http://www.spfu.gov.ua) 

(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 
 

У кількості підготовлених та опублікованих 

відомостей за даними структурних підрозділів за 

всіма напрямками  діяльності Фонду та її передача у 

засоби масової інформації; 100% 

Позитивна динаміка позиції 

офіційного вебсайту Фонду 

(http://www.spfu.gov.ua) у 

рейтингу  вебсайтів органів 

державної влади (рейтинг 

домену (DR) за даними 

Моніторингу інформаційного 

наповнення офіційних 

вебсайтів органів виконавчої 

влади,  який здійснює 

Державний комітет 

телебачення і радіомовлення 

України відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.08.2002  

№ 1302 

Порядковий 

номер в 

рейтингу 
домену (DR) 

Дані Моніторингу 

інформаційного 

наповнення 

офіційних 

вебсайтів органів 

виконавчої влади 
 

1 1 1 

http://www.spfu.gov.ua/
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(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Кількість нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду щодо 

впровадження та ведення 

нових вебсайтів приватизації 

www.privatization.gov.ua 

 та  оренди www.orenda.gov.ua 

і платформи автоматизації  
(відп. – Л. АНТОНЄНКО,  

В. ДАНИЛІШИН,  

Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2021 рік 

_ _ 

Кількість публікацій про 

діяльність Фонду з питань 

приватизації, розміщених на 

вебсайті Фонду 
www.privatization.gov.ua, та 

оренди, розміщених на 

вебсайті Фонду  

www.orenda.gov.ua 
(відп. – Л. АНТОНЄНКО,  

В. ДАНИЛІШИН,  

Ю. БЄЛОВА) 

Од. Інформація 

структурних 

підрозділів Фонду 

Розміщення інформації щодо об’єктів  малої та 

великої приватизації, світлин, презентацій, дат 

аукціонів і останніх новин у сфері приватизації для 

усіх потенційних інвесторів, а також щодо об’єктів  

оренди, світлин, презентацій, дат аукціонів і останніх 

новин у сфері оренди державного майна для усіх 

потенційних орендарів; 100% 

Участь у проведенні 

публічних  заходів (круглі 

столи, презентації, 

конференції, брифінги) щодо 

яких забезпечено 

інформаційне та організаційне 

супроводження участі 

представників Фонду 

(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 
 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2022 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2023 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2024 рік 

Підготовка річних звітів 

Фонду, щоквартальних 

аналітичних довідок про 

роботу Фонду державного 

майна України, а також їх 

Од. Інформація 

структурних 

підрозділів Фонду 

Річний звіт – 1, 
щоквартальна 

аналітична  

довідка – 3 

Річний звіт – 1,  
щоквартальна 

аналітична 

довідка – 3 

Річний звіт – 1,  
щоквартальна 

аналітична 

довідка – 3 

http://www.privatization.gov.ua/
http://www.orenda.gov.ua/
http://www.privatization.gov.ua/
http://www.orenda.gov.ua/
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розміщення на офіційному 

вебсайті Фонду. 
(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Підготовка звітів до органів 

державної влади про роботу 

Фонду щодо виконання 

рішень Президента України, 

Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України. 
(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2022 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2023 рік 

Відповідно до  
Плану роботи 

Фонду  
на 2024 рік 

0445. Залучити міжнародну експертну 

та технічну допомогу до виконання 

основних завдань Фонду. Посилити 

співпрацю з міжнародними 

організаціями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширення інформації про 

об’єкти приватизації у 

представництвах міжнародних 

організацій, посольствах з 

метою залучення потенційних 

покупців та інвесторів до 

процесу приватизації. 

(відп. – О. МИЗІНА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

2 та у разі 

надходження 

запиту 

2  та у разі 

надходження 

запиту 

2 та у разі 

надходження 

запиту 

Забезпечення участі 

представників Фонду у роботі 

спільних міждержавних та 

міжвідомчих комісій і 

комітетів, а також  організації 

реалізації міжурядових 

домовленостей і положень 

міждержавних та міжвідомчих 

угод. 

(відп. – О. МИЗІНА,  

О. БАТОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

У кількості 

отриманих 

запрошень 

У кількості 

отриманих 

запрошень 

У кількості 

отриманих 

запрошень 

Проведення заходів  в рамках 

співпраці  з  Transparency 

International Ukraine у сфері 

боротьби з корупцією в 

публічній владі, реформи у 

сфері державної власності, 

удосконалення законодавства,  

інформаційних систем Фонду 

та публічних кампаній. 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

1 та у разі 

виникнення 

необхідності 

2 та у разі 

виникнення 

необхідності 

2 та у разі 

виникнення 

необхідності 
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(відп. – О. МИЗІНА,  

Ю. БЄЛОВА) 

Організація залучення 

зовнішньої допомоги для 

вирішення нагальних проблем 

у сфері приватизації, 

оціночної діяльності, 

корпоративного управління та 

оренди 

(відп. – О. МИЗІНА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

4 та у разі 

отриманих 

заявок від 

структурних 

підрозділів 

4 та у разі 

отриманих 

заявок від 

структурних 

підрозділів 

4 та у разі 

отриманих 

заявок від 

структурних 

підрозділів 

Організація роботи з  

виконання укладених щодо 

міжнародної експертної та 

технічної допомоги 

меморандумів з Проєктами 

USAID «Підтримка 

організацій - лідерів у протидії 

корупції в Україні 

«ВзаємоДія», «Діяльність у 

рамках реформи державних 

підприємств України», 

Проєктом USAID/UK 

«Прозорість та підзвітність в 

органах державного 

управління та послугах/ 

TAPAS»,  Проєктом SIDA 

«Ефективне управління 

державними активами та 

громадський контроль» 

протоколу і грантовою угодою 

з Програмою USAID 

«Конкурентоспроможна 

економіка України» тощо.  

 

Звітування за результатами 

моніторингу проєктів 

(програм) міжнародної 

технічної допомоги  

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

6 та у разі 

підписання 

нових 

документів між 

партнером з 

розвитку або 

виконавцем і 

реципієнтом 

(бенефіціаром) 

4 та у разі 

підписання 

нових 

документів 

між партнером 

з розвитку або 

виконавцем і 

реципієнтом 

(бенефіціаром) 

2 та у разі 

підписання 

нових 

документів між 

партнером з 

розвитку або 

виконавцем і 

реципієнтом 

(бенефіціаром) 
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(відп. – О. МИЗІНА,  

Ю. БЄЛОВА) 

0446. Забезпечити аналіз та 

опрацювання законопроєктів, 

внесених до Верховної Ради України 

народними депутатами України, для 

запобігання гальмуванню  реалізації 

державної політики 

Кількість опрацьованих 

законопроєктів, внесених до 

Верховної Ради України 

народними депутатами 

України.  

(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

65 70 75 

Кількість підготовлених 

експертних висновків, позицій 

Фонду до законопроєктів, 

внесених до Верховної Ради 

України народними 

депутатами України.  

(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

55 60 65 

Кількість даних, внесених до 

модуля взаємодії системи 

АСКОД 

(відп. – Департамент 

законодавчого забезпечення та 

аналітики) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

65 70 75 

0447. Оцінка функціонування системи 

внутрішнього контролю, 

управлінської діяльності та системи 

управління ризиками в повному обсязі 

або з окремих питань, на окремих 

ділянках процесів, досягнення 

результативності та якості виконання 

завдань, функцій, бюджетних 

програм, надання адміністративних 

послуг, ефективність здійснення 

контрольно-наглядових функцій, 

(ступень виконання і досягнення цілей 

в органах приватизації (в цілому та 

окремо за напрямами діяльності)).  

Розвиток та удосконалення 

внутрішнього аудиту в системі 

Проведені внутрішні аудити 

(відп. – Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного 

та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Надані висновки. Надані 

рекомендації. Досягнутий 

результат. Здійснений 

моніторинг виконання 

рекомендацій  

(відп. – Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до  

проведених 

аудитів 

Відповідно до  

проведених 

аудитів 

Відповідно до  

проведених 

аудитів 
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державних органів приватизації, 

додання цінності внутрішньому 

аудиту, удосконалення навичок, 

розвиток культури етичної поведінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснена методологічна 

робота, актуалізовані 

внутрішні документи 

(регламентація)  

(відп. – Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до 

чинних норм 

законодавства, 

що унормовують 

діяльність 

внутрішнього 

аудиту 

Відповідно до 

чинних норм 

законодавства, 

що 

унормовують 

діяльність 

внутрішнього 

аудиту 

Відповідно до 

чинних норм 

законодавства, 

що унормовують 

діяльність 

внутрішнього 

аудиту 

Актуалізовано простір 

внутрішнього аудиту  

(відп. –  

 Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного 

та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Актуалізовано інформаційний 

ресурс «База даних об’єктів 

внутрішнього аудиту»  

(відп. – Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного 

та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Відповідно до  

Зведеного 

стратегічного та 

операційного 

плану з 

внутрішнього 

аудиту  

на 2022 - 2024 

роки 

Проведене звітування 

(внутрішнє та зовнішнє) про 

результати діяльності 

підрозділу внутрішнього 

аудиту.  

(відп. – Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до 

Порядку 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту та 

утворення 

підрозділів 

внутрішнього 

аудиту, 

затвердженого 

Відповідно до 

Порядку 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту та 

утворення 

підрозділів 

внутрішнього 

аудиту, 

затвердженого 

Відповідно до 

Порядку 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту та 

утворення 

підрозділів 

внутрішнього 

аудиту, 

затвердженого 
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постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 28 

вересня 2011 

року № 1001 

«Деякі питання 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту та 

утворення 

підрозділів 

внутрішнього 

аудиту» 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 28 

вересня 2011 

року № 1001 

«Деякі питання 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту та 

утворення 

підрозділів 

внутрішнього 

аудиту» 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 28 

вересня 2011 

року № 1001 

«Деякі питання 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту та 

утворення 

підрозділів 

внутрішнього 

аудиту» 

Проведена внутрішня оцінка 

якості внутрішнього аудиту. 

(відп. – Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до 

Порядку 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту в 

державних 

органах 

приватизації, 

затвердженого 

наказом Фонду 

від 31.12.2020  

№ 2103,  

Порядку 

проведення 

оцінки якості 

функції 

внутрішнього 

аудиту в  

системі 

державних 

органів 

приватизації 

затверджений 

наказом Фонду 

від 28.02.2020  

Відповідно до 

Порядку 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту в 

державних 

органах 

приватизації, 

затвердженого 

наказом Фонду 

від 31.12.2020  

№ 2103, 

Порядку 

проведення 

оцінки якості 

функції 

внутрішнього 

аудиту в 

системі 

державних 

органів 

приватизації 

затверджений 

наказом Фонду 

від 28.02.2020  

Відповідно до 

Порядку 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту в 

державних 

органах 

приватизації, 

затвердженого 

наказом Фонду 

від 31.12.2020  

№ 2103,  

Порядку 

проведення 

оцінки якості 

функції 

внутрішнього 

аудиту в  

системі 

державних 

органів 

приватизації 

затверджений 

наказом Фонду 

від 28.02.2020  
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№ 372 № 372 № 372 

 Проведені навчання, семінари, 

круглі столи  

(відп. – Ю. ЮСУПЖАНОВА) 

Од. Дані внутрішнього 

відомчого обліку 

 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду на 2022 

рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду на 2023 

рік 

Відповідно до 

Плану роботи 

Фонду на 2024 

рік 

 



 

Розділ 5. Річний план роботи Фонду державного майна України на 2022 рік 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу  Рішення, на підставі яких 

виконується захід 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Форма завершення заходу 

  
1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль 041. Масштабна прозора приватизація державної власності.  

Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна 

Завдання 0411. Забезпечити процес приватизації об’єктів державної власності та надходження коштів  

від приватизації державного майна до державного бюджету в обсягах, встановлених  законом про державний бюджет 

1 Складання та внесення на 

затвердження керівництвом 

Фонду переліків об’єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації у 2022 році, та 

змін і доповнень до них  

 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент  

приватизації 

 

Управління аналізу 

державного майна 

для включення до 

переліку  

 

Департамент  

регіональної мережі 

 

Наказ Фонду 

2 Складання та внесення на 

затвердження Урядом 

переліку об’єктів великої 

приватизації, що підлягають 

приватизації у 2022 році, та 

змін і доповнень до нього 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року  Департамент  

приватизації 

 

Управління аналізу 

державного майна 

для включення до 

переліку  

Акт Кабінету Міністрів 

України 

3 Інформуванняпотенційних 

покупців пропроцеси 

приватизації тавиставлені на 

Закон України від18.01.2018  

№ 2269-VІІІ «Про 

приватизаціюдержавного 

Протягом року  Департамент 

маркетингу об’єктів 

приватизації 

Опубліковані та (або) 

розповсюдженіінформаційні

матеріали 



Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 

продажоб’єкти 

приватизаціїшляхом 

розміщенняінформаційних 

матеріаліву засобах 

масовоїінформації, в 

мережіІнтернет, зокрема 

наофіційній промо-

сторінціФонду тощо. 

ікомунального майна» (із 

змінами) Закон Українивід 

09.12.2011 № 4107-VI «Про 

Фонддержавного майнаУкраїни» 

(із змінами) 

прооб’єктиприватизації, 

яківключені 

довідповіднихпереліків 

об’єктівприватизації, тощо. 

4 Надходження коштів від 

приватизації об’єктів 

державної власності 

Закон про Державний бюджет 

України на 2022 рік 

Протягом року 

згідно із 

затвердженими 

Переліками 

об’єктів 

приватизації 

Департамент  

приватизації 

 

Управління великої 

приватизації  

 

Управління малої 

приватизації  

 

РВ Фонду 

Надходження коштів до 

державного бюджету 

5  Аналіз та узагальнення 

результатів моніторингу та 

контролю, що проводиться 

органами приватизації 

стосовно виконання 

покупцями умов договорів 

купівлі-продажу 

Закон України від 18 січня 2018 

року  № 2269-VІІІ  «Про  

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

15.04.2022 

15.07.2022 

15.10.2022 

15.01.2023 

(стосовно 

договорів за 

окремими 

рішеннями 

Кабінету 

Міністрів 

України) 

30.04.2022 

30.07.2022 

30.10.2022 

30.01.2023  

(щодо інших 

Департамент 

економічної безпеки 

 

Лист до Кабінету Міністрів 

України, аналітична довідка 

щодо результатів контролю 

виконання умов договорів 

купівлі-продажу 



Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 

договорів) 

 

Завдання 0412. Розробити та супроводити ухвалення змін до базових законів з питань приватизації, підготовки до приватизації,  

посилення інституційної спроможності Фонду та його територіальних органів 

      

6 Супроводження проектів 

Законів України у Верховній 

Раді України щодо 

удосконалення державної  

політики управління та 

приватизації об’єктів 

державної і комунальної 

власності, а також 

інституційних засад діяльності 

Фонду державного майна 

України 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України»  

(із змінами) 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

Проєкти супроводжено у 

Верховній Раді України 

Завдання 0413. Впровадити удосконалену процедуру підготовки до приватизації  

та продажу об’єктів, здатну щорічно опрацьовувати до 500 об’єктів 

7 Впровадження удосконаленої 

процедури підготовки до 

приватизації та продажу 

об’єктів, здатну щорічно 

опрацьовувати до 500 об’єктів  

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Протягом року Департамент  

приватизації 

 

Департамент  

регіональної мережі 

Затверджені розпорядчі 

документи з впровадження 

удосконаленої процедури 

підготовки до приватизації 

та продажу об’єктів  

Завдання 0414. Забезпечити продаж   300+ об’єктів малої приватизації щороку 

8 Виставлення на продаж 

об’єктів малої приватизації на 

електронних аукціонах із 

використанням електронної 

торгової системи 

ProZorro.Продажі 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України»  

Протягом року Департамент  

приватизації  

 

РВ Фонду 

Опублікування 

інформаційних повідомлень 

про приватизацію об’єктів 

малої приватизації у 

друкованому виданні Фонду. 

Оголошення електронного 

аукціону в електронній 

торговій системі 



Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 

(із змінами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 року  

№ 432 «Про затвердження 

Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу»  

(із змінами) 

ProZorro.Продажі 

9 Забезпечити продаж об’єктів 

малої приватизації на суму 

690,0 млн грн, 

зокрема, підприємств 

спиртової галузі, об’єктів 

мережі виконання покарань 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України»  

(із змінами) 

Протягом року Департамент  

приватизації 

 

Управління малої 

приватизації  

 

РВ Фонду 

Надходження коштів до 

державного бюджету 

10 Укладання договорів купівлі-

продажу об’єктів малої 

приватизації 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України»  

(із змінами) 

Протягом року Департамент  

приватизації  

 

РВ Фонду 

Договір купівлі-продажу 

Завдання 0415. Розгорнути велику приватизацію на засадах відкритості та прозорості відповідно до оновленого законодавства 

11 Здійснення заходів щодо 

залучення радників у випадках 

визначених законодавством 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України»  

(із змінами) 

 

Протягом року Департамент  

приватизації 

 

Відділ взаємодії з  

радниками  

Договір про надання послуг 

радника  



Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 р.  

№ 878 «Про затвердження 

Порядку залучення радників у 

процесі приватизації об’єктів 

державної власності» (із змінами) 

 

0416. Моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу 

12 Здійснення перевірок 

виконання покупцями 

державного майна умов 

укладених договорів купівлі-

продажу об'єктів приватизації  

Закон України від 09 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України»  

(зі змінами) 

 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VІІІ «Про  

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

економічної безпеки 

 

РВ Фонду 

 

Оформлення результатів 

перевірок та здійснення 

розрахунку штрафних 

санкцій  

 

 

Стратегічна ціль 042. Організація ефективного управління  державною власністю 

Завдання 0421. Забезпечити  надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна, вжити заходів з мінімізації втрат 

від негативного впливу військових дій на діяльність орендарів 

13 Розширення переліку об’єктів, 

що пропонуються до оренди, 

активізація укладення 

договорів оренди. 

 

Забезпечення контролю за 

надходженням до державного 

бюджету орендної плати за 

чинними договорами 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Закон України від 03 жовтня 2019 

року № 157-IX «Про оренду 

державного та комунального 

майна» (із змінами) 

Протягом року Департамент оренди 

та розпорядження 

державним майном 

 

РВ Фонду  

 

Департамент  

регіональної мережі 

Надходження до державного 

бюджету плати за оренду 

державного майна в обсягах 

визначених законом про 

Державний бюджет України 

на 2022 рік 



Продовження таблиці 6 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Закон про Державний бюджет 

України на 2022 рік 

Завдання 0422. Забезпечити реалізацію функції орендодавця державного майна через електронну систему ProZorro-Продажі 

14 Реалізація повноважень 

Фонду, його регіональних 

відділень як орендодавців 

державного майна 

Закон України від 03 жовтня 2019 

року № 157-IX «Про оренду 

державного та комунального 

майна» (із змінами) 

 

Протягом року Департамент оренди 

та розпорядження 

державним майном 

РВ Фонду 

Укладення договорів оренди 

через електронну систему 

ProZorro-Продажі. 

Завдання 0423. Забезпечити діджиталізацію  процесів оренди державного майна 

15 Впровадження в рамках 

Меморандуму про 

співробітництво між Фондом 

та Фондом «Євразія» (проєкт 

міжнародної технічної 

допомоги «Прозорість та 

підзвітність у державному 

управлінні та послугах 

(TAPAS)» онлайн платформи 

управління орендою 

державного майна  для 

забезпечення алгоритмізації і 

автоматизації процесів 

створення, підписання, 

оприлюднення документів і 

рішень, пов’язаних з 

передачею в оренду 

державного майна, а також 

пов’язаних із припиненням 

орендних відносин 

 

 

Закон України від 03 жовтня 2019 

року № 157-IX «Про оренду 

державного та комунального 

майна» (із змінами) 

 

Протягом року Департамент оренди 

та розпорядження 

державним майном 

 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

 

РВ Фонду 

Запуск онлайн платформи 

управління орендою 

державного майна, яка  

забезпечить електронну 

взаємодію між орендарями, 

орендодавцями, 

балансоутримувачами і 

органами управління, а 

також електронною 

торговою системою 

«Prozzoro.Продажі» на базі 

сайту orenda.gov.ua, який 

уже на сьогодні дозволяє 

зацікавленим користувачам 

отримати інформацію  щодо 

об’єктів оренди, роз’яснень 

законодавства з питань 

оренди, інформацію з 

орендних реєстрів тощо. 



Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 

 

Завдання 0425. Забезпечити проведення моніторингу сплати дивідендів до державного бюджету господарськими 

 товариствами, що належать до сфери управління Фонду 

16 Моніторинг сплати до 

державного бюджету 

дивідендів, нарахованих на 

акції (частки) господарських 

товариств, які є у державній 

власності та належать до 

сфери управління Фонду 

Закон України від 21 вересня 2006 

року  № 185 «Про управління 

об’єктами державної власності» 

(із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент  

фінансів  

Щомісячне інформування 

Міністерства економіки 

України, службові записки 

Завдання 0426. Забезпечити ефективне управління та проактивний і ефективний контроль за діяльністю підприємств,  

що входять до сфери управління Фонду, для підвищення (незниження) вартості їх активів та збільшення обсягу  дивідендів 

перерахованих до державного бюджету 

17 Затвердження річних 

фінансових планів 

господарських товариств та 

державних підприємств, що 

належать до сфери управління 

Фонду, здійснення контролю 

за їх виконанням у 

встановленому порядку 

Господарський кодекс України Затвердження до 

01.09.2022, 

підприємства 

електроенерге-

тики – до 

31.12.2022, 

контроль 

виконання – 

протягом року 

Департамент  

фінансів 

Затвердження річних 

фінансових планів 

господарських товариств та 

державних підприємств, що 

належать до сфери 

управління Фонду 

18 Здійснення оцінювання 

результатів фінансово-

господарської діяльності та 

проведення аналізу 

ефективності управління 

підприємствами державного 

сектору економіки, які 

перебувають в управлінні 

Фонду 

Закон України від 21 вересня  

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами державної 

власності» (із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

15.04.2022, 

протягом 45 днів 

після закінчення 

звітного 

кварталу  

Департамент  

фінансів 

Лист Міністерству економіки 

України 



Продовження таблиці 8 

1 2 3 4 5 6 

19 Проведення конкурсного 

відбору керівників суб’єктів 

господарювання державного 

сектору економіки з метою 

забезпечення ефективним 

менеджментом 

Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 3 вересня 2008 р.  

№ 777 «Про проведення 

конкурсного відбору керівників 

суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки» 

Протягом року Департамент 

моніторингу та 

оцінки ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Рішення комісії про 

затвердження результатів 

конкурсного відбору 

20 Проведення конкурсного 

відбору кандидатів на посаду 

незалежного члена наглядової 

ради державного унітарного 

підприємства та 

господарського товариства, у 

статутному капіталі якого 

більше 50 відсотків акцій  

(часток) належать державі 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 березня 2017 р.                 

№ 142 «Деякі питання управління 

державними унітарними 

підприємствами та 

господарськими товариствами, у 

статутному капіталі яких більше 

50 відсотків акцій (часток) 

належать державі»  

Протягом року Департамент 

моніторингу та 

оцінки ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Рішення комісії про 

затвердження результатів 

конкурсного відбору  

Завдання 0427. Забезпечити систему корпоративної звітності (система корпоративного управління). 

Забезпечити систему зовнішньої звітності 

21 Проведення моніторингу 

фінансово-економічних 

показників діяльності 

підприємств, які перебувають 

в управлінні Фонду  

Закон України від 21 вересня  

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами державної 

власності» (із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Щоквартально Департамент  

фінансів 

Лист Міністерству економіки 

України 

Завдання 0428. Забезпечити ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності та удосконалення його ІТ платформи 

22 Забезпечення  ведення 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності за 

результатами інвентаризації 

об’єктів державної власності, 

проведеної суб’єктами 

управління об’єктами 

Закон України від 21 вересня 2006 

року  № 185 «Про управління 

об’єктами державної власності» 

(із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

Щоквартально Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

 

Внесення змін до Єдиного 

реєстру об’єктів державної 

власності 



Продовження таблиці 9 

1 2 3 4 5 6 

державної власності року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 квітня 2004 року 

№ 467 «Про затвердження 

Положення про Єдиний реєстр 

об’єктів державної власності» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2005 

року № 1121 «Про затвердження 

Методики проведення 

інвентаризації об’єктів державної 

власності» (із змінами) 

23 

 

 

 

 

Надання інформації 

(відомостей та витягів) з 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності 

запитувачам та структурним 

підрозділам Фонду 

Закон України від 21 вересня 2006 

року  № 185 «Про управління 

об’єктами державної власності» 

(із змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 квітня 2004 року 

№ 467 «Про затвердження 

Положення про Єдиний реєстр 

об’єктів державної власності» (із 

змінами) 

Постійно Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

Лист, службова записка  



Продовження таблиці 10 

1 2 3 4 5 6 

 

Наказ Фонду державного майна 

України від 23 березня 2005 року 

№ 622 «Про затвердження 

Порядку та умов користування 

Єдиним реєстром об’єктів 

державної власності» (у редакції 

наказу Фонду державного майна 

України від 06 серпня 2013 року 

№ 1535, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України  

27 серпня 2013 року за  

№ 1470/24002) 

24 Розробка нормативно-

правових актів щодо 

формування та ведення 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності, зокрема 

законів України «Про Фонд 

державного майна України», 

«Про управління об’єктами 

державної власності», 

постанов Кабінету Міністрів 

України, наказів Фонду 

державного майна 

Закон України від 18.11.2021  

№ 1907-IX «Про публічні 

електронні реєстри». 
 
Розпорядження КМУ від 

24.02.2021 № 149-р «Про 

затвердження плану дій із 

впровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» 

у 2021 – 2022 роках» 
(відп. – Ю. БЄЛОВА) 

 

Протягом року 
 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

Нормативно-правові акти 
 

25 Розроблення технічних вимог 

щодо створення IT платформи 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності 

Закон України від 25 грудня  

2015 року  № 922-VIII «Про 

публічні закупівлі» (із змінами) 

 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

Договір про закупівлю 

послуг та акт виконаних 

робіт 

26 Поетапне впровадження нової 

IT платформи Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами). 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

 

План робіт 



Продовження таблиці 11 
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Завдання 0429. Забезпечити відкриття та інтеграцію державних реєстрів, які створені та адмініструються Фондом 

27 Здійснення заходів, пов’язаних 

з забезпеченням відкриття  

та інтеграції державних 

реєстрів, які створені та 

адмініструються Фондом 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами). 

 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

Відкриті та інтегровані в 

інформаційне поле держави 

реєстри, які створені та 

адмініструються Фондом. 

04210. Забезпечення здійснення контролю за дотриманням законодавства структурними підрозділами апарату Фонду та його 

регіональними відділеннями під час: приватизації, оренди, розпорядження та управління державним майном 

28 Забезпечення здійснення 

контролю за дотриманням 

законодавства структурними 

підрозділами апарату Фонду 

та його регіональними 

відділеннями під час: 

приватизації, оренди, 

розпорядження та управління 

державним майном 

 

Закон України від 09 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Закон України від 21 вересня  

2006 року № 185-V «Про  

управління об'єктами державної 

форми власності» (із змінами) 

 

Закон України від 03 жовтня 2019 

року № 157-IX «Про оренду 

державного та комунального 

майна (із змінами)  

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VІІІ  «Про  

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

Закон України від 17 вересня 2008 

року № 514-VІ  «Про  акціонерні 

товариства» (із змінами) 

 

Протягом року Департамент 

економічної безпеки 

 

 

Довідка про результати 

перевірки, протокол 

засідання робочої групи 

 

Доповідна записка Голові 

Фонду про результати 

перевірки  

 

 



Продовження таблиці 12 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Завдання 04211. Забезпечення  надання відомостей про об’єкти державної власності (про юридичну особу та державне майно),  

які перебувають в управлінні Фонду державного майна України, до Єдиного реєстру об’єктів державної власності 

29 Забезпечення  надання 

відомостей про об’єкти 

державної власності (про 

юридичну особу та державне 

майно), які перебувають в 

управлінні Фонду за 

результатами інвентаризації 

об’єктів державної власності 

Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 30 листопада 2005 р. 

№ 1121 «Про затвердження 

Методики проведення 

інвентаризації об’єктів державної 

власності» 

 

Щоквартально Департамент 

моніторингу та 

оцінки ефективності  

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Надання відомостей до 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності 

Стратегічна ціль 043. Державне  регулювання у сфері оцінки майна 

Завдання 0431. Забезпечити в рамках функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку функціонування  сервісу  послуги електронного 

визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість  

об’єкта нерухомості 

30 Розроблення проєкту наказу 

Фонду «Про затвердження 

Порядку визначення оціночної 

вартості нерухомості та 

об’єктів незавершеного 

будівництва, що продаються 

(обмінюються)» та 

забезпечення його державної 

реєстрації 

 

Закон України від 05 грудня 2019 

року № 354-ІХ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі звітів про 

оцінку об’єктів нерухомості та 

прозорості реалізації майна» 
 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2020 року 

№ 47845/1/1-19   

листопад 2022 

 

Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 

Управління  

адміністрування і 

підтримки 

користувачів 

автоматизованої 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи (АІТС) 

Нормативно-правовий акт  

Завдання 0432. Модернізація  та вдосконалення державної автоматизованої системи Державного  реєстру оцінювачів та  суб’єктів 

оціночної діяльності, зокрема, з  метою інтеграції його до Єдиної бази даних звітів про оцінку 

34 Модернізація та 

вдосконалення державної 

автоматизованої системи 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про оцінку 

майна, майнових прав та 

Протягом року 

 

Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

Розроблений  програмний 

продукт 



Продовження таблиці 13 
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Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності, зокрема з 

метою інтеграції його даних 

до Єдиної бази даних звітів 

про оцінку  

професійну оціночну діяльність в 

Україні»  (із змінами) 
 

Закон України від 05 грудня 2019 

року № 354-ІХ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі звітів про 

оцінку об’єктів нерухомості та 

прозорості реалізації майна» 

оціночної діяльності 
 

Управління роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності  

 

Завдання 0433.  Супроводити ухвалення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», які передбачать нові концептуальні підходи регулювання професійної оціночної діяльності та оцінки 

майна, зокрема нерухомого майна 

31 Супроводження  ухвалення 

змін до Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійної оціночної 

діяльності в Україні», якими 

впроваджуються нові підходи 

регулювання професійної 

оціночної діяльності та оцінки 

майна, зокрема нерухомого 

майна. 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про оцінку 

майна, майнових прав та 

професійну  оціночну діяльність в 

Україні» (із змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Протягом року 

 

Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 
 

Управління оцінки 

майна   

 

Проєкт Закону України 

 

Фонд забезпечив участь у  

розробці законопроєкту, 

розроблено проєкт Закону 

України «Про внесення змін 

до Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну 

діяльність в Україні»  

Завдання 0434. Здійснювати контроль за виконанням оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності умов здійснення 
оціночної 

діяльності та дотримання ними законодавства з питань оцінки майна під час проведення оцінки майна 

32 Складення актів оцінки майна 

та рецензування актів оцінки 

майна рецензентами, що 

працюють в Фонді та його 

регіональних відділеннях  

 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

Протягом року Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 
 

Управління оцінки 

майна   

Інформація про кількість 

складених актів оцінки 

майна та рецензій на акти 

оцінки майна 
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державного майна України» (із 

змінами) 
 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року     

№ 1891 «Про затвердження 

Методики оцінки майна» (із 

змінами) 
 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 серпня 1995 року 

№ 629 «Про затвердження 

Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем 

оборотних матеріальних засобів 

та Порядку надання в кредит 

орендареві коштів та цінних 

паперів» 
 

Наказ Фонду державного майна 

України від 23.12.2019 № 1456 

«Про затвердження Порядку 

визначення оціночної вартості 

пакетів акцій акціонерних 

товариств, що пропонуються для 

продажу на аукціоні», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 05.03.2020 за                    

№ 242/34525 

 

 

 

 

33 Рецензування звітів про оцінку 

майна рецензентами, що 

працюють в Фонді та його 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

Протягом року Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

Інформація про кількість 

складених рецензій на звіти 

про оцінку майна 



Продовження таблиці 15 
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регіональних відділеннях 

 

комунального майна» (із змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 
 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року     

№ 1891 «Про затвердження 

Методики оцінки майна» (із 

змінами) 
 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 серпня 1995 року 

№ 629 «Про затвердження 

Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем 

оборотних матеріальних засобів 

та Порядку надання в кредит 

орендареві коштів та цінних 

паперів» 
 

Наказ Фонду державного майна 

України від 17 травня 2018 року 

№ 658  «Про затвердження 

Порядку ведення єдиної бази 

даних звітів про оцінку» 
 

Наказ Фонду державного майна 

України від 31 жовтня 2011 року 

№1585/1 «Про затвердження 

Положення про порядок 

рецензування звітів про оцінку 

майна та майнових прав 

рецензентами, що працюють у 

штаті Фонду державного майна 

оціночної діяльності 

 

Управління оцінки 

майна   

 

Управління роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

 



Продовження таблиці 16 
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України, його регіональних 

відділень та представництв»  (із 

змінами) 

34 Контроль за виконанням 

суб’єктами оціночної 

діяльності та оцінювачами 

вимог законодавства 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про оцінку 

майна, майнових прав та 

професійну  оціночну діяльність в 

Україні» (із змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 

 

Управління  роботи 

з оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Кількість розглянутих 

Екзаменаційною комісією 

питань щодо професійної 

діяльності оцінювачів. 

Кількість наказів Фонду, 

виданих на підставі рішень 

Екзаменаційної комісії щодо 

позбавлення (анулювання) 

кваліфікаційних свідоцтв 

(кваліфікаційних 

документів) оцінювачів. 

Кількість наказів Фонду 

щодо анулювання 

сертифікатів суб’єктів 

оціночної діяльності у 

зв’язку із порушенням ними 

вимог нормативно-правових 

актів з оцінки майна, 

виявлених шляхом 

проведення рецензування 

Кількість наказів Фонду про 

зупинення/поновлення 

кваліфікаційних свідоцтв 

оцінювачів 

35 Ведення Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності  

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про оцінку 

майна, майнових прав та 

професійну  оціночну діяльність в 

Україні» (із змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

Протягом 

 року 

 

Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 

 

Управління  роботи 

з оцінювачами та 

Інформація про кількість 

внесених записів до 

Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності 
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2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Завдання  0435.  Модернізувати систему рецензування звітів про оцінку 

36 Розроблення концепції 

оновлення системи 

рецензування звітів про оцінку 

Закон України від 12 липня  

2001 року  № 2658-III «Про оцінку 

майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в 

Україні»  (із змінами) 

 

 

Протягом  

року 

Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 

 

Управління оцінки 

майна 

 

Управління роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Розроблена концепція 

Завдання 0436. Cтворити сервіс видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та інтегрувати його  

до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» 

37 Розроблення концепції  

створення сервісу видачі 

сертифікатів суб’єктів 

оціночної діяльності та його 

інтеграції до Єдиного 

державного вебпорталу 

електронних послуг «Портал 

Дія» 

Закон України від 12 липня  

2001 року       № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в 

Україні»  (із змінами) 

 

 

Протягом  

року 

Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 

 

Управління роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

 

 

 

 

 

Розроблена концепція 
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Стратегічна ціль 044.  Створення ефективного  інформаційного, кадрового та технічного  забезпечення  

процесів приватизації, управління  державною власністю, оцінки майна та оціночної діяльності, а також  

ефективної системи внутрішніх комунікацій 

Завдання 0441. Оновити ІТ та іншу інфраструктуру, необхідну для забезпечення належних умов функціонування Фонду, зокрема 

електронного документообігу 

38 Здійснення заходів, пов’язаних 

з заміною, закупівлею 

устаткування програмного 

забезпечення та ліцензій, 

необхідних для забезпечення 

належних умов 

функціонування Фонду 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Закон України від 25 грудня  

2015 року  № 922-VIII «Про 

публічні закупівлі» (із змінами) 

 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

 

Департамент  

регіональної мережі 

Договір про закупівлю  

та акт виконаних робіт 

39 Розроблення нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду з питань 

впровадження довгострокової 

ІТ-стратегії 

Закон України від 04 лютого 

1998 року «Про Національну 

програму інформатизації» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

 

Пропозиції для формування 

завдань Національної 

програми інформатизації  

на 2021 - 2023 роки,  

нормативно-правові та 

розпорядчі документи Фонду  

Завдання 0442. Удосконалення системи внутрішнього контролю.  

Забезпечення діяльності з управління ризиками 

40 Впровадження Заходів щодо 

удосконалення системи 

внутрішнього контролю у 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.12.2018 р. № 1062 

«Про затвердження Основних 

Протягом року Відділ 

внутрішнього 

контролю  

Реєстр ризиків  

 

Інформація щодо управління 
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Фонді державного майна 

України та його регіональних 

відділеннях за п’ятьма 

елементами внутрішнього 

контролю:  

- внутрішнє середовище;  

- управління ризиками; - 

заходи контролю;  

- інформація та комунікація 

(інформаційний та 

комунікаційний обмін);  

- моніторинг. 

засад здійснення внутрішнього 

контролю розпорядниками 

бюджетних коштів та внесення 

змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 вересня 

2011 р. № 1001»  
 

Інструкція з організації та 

здійснення внутрішнього 

контролю в Фонді державного 

майна України, затверджена 

наказом Фонду від 21.04.2021  

№ 668  
 

Наказ Фонду державного майна 

України від 30.04.2021 № 746  

 

Структурні 

підрозділи Фонду  

 

РВ Фонду 

ризиками  

 

План з реалізації заходів 

контролю та моніторингу 

впровадження їх результатів  

 

Звіт про організацію та 

здійснення внутрішнього 

контролю у розрізі елементів 

внутрішнього контролю 

Фонду державного майна 

України 

Завдання 0443. Удосконалити  процеси управління персоналом з урахуванням законодавства  

про державну службу. Забезпечити добір кваліфікованих кадрів, навчання і розвиток персоналу 

41 Направлення працівників 

Фонду на навчання відповідно 

до укладених договорів на 

навчання 

Закон України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну 

службу» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Накази щодо направлення на 

навчання 

42 Організаційно-методичне 

забезпечення проведення 

конкурсів на зайняття посад 

державної служби у Фонді 

Закон України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну 

службу» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Протоколи засідань 

конкурсних комісій, накази 

на призначення за 

результатами конкурсу 

43 Організація підвищення 

кваліфікації працівників 

Закон України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну 

службу» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Сертифікати, посвідчення, 

свідоцтва 

44 Організація роботи щодо 

стажування у Фонді 

Закон України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну 

службу» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Звіт про стажування 
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45 Моніторинг та документальне 

оформлення проходження 

державної служби 

працівниками апарату Фонду 

та керівним складом 

регіональних відділень Фонду 

Закон України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну 

службу» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

 

 

Наказ 

46 Моніторинг штатних розписів 

регіональних відділень Фонду 

та змін до них 

Закон України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну 

службу» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 
 

 

Штатний розпис 

47 Проведення класифікації 

посад державної служби 

Закон України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну 

службу» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

 

Відомість до НАДС щодо 

класифікації посад 

державної служби у Фонді 

державного майна України 

Завдання 0444. Забезпечити ефективність комунікацій з усіма зацікавленими сторонами,  

зокрема з громадськістю, журналістами, депутатським корпусом, іншими органами влади 

48 Автоматизація обліку та 

відображення активів, що 

пропонуються для передачі в 

оренду або передані в оренду, 

запровадження інформаційного 

ресурсу для розкриття 

інформації про всі потенційні 

об’єкти оренди, створення 

електронної системи 

управління договорами оренди 

державного майна. 

Закон України від 03 жовтня 2019 

року № 157-IX «Про оренду 

державного та комунального 

майна» (із змінами) 

 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 лютого 

2021 року    № 365-р «Деякі 

питання цифрової трансформації» 

Протягом року Департамент оренди 

та розпорядження 

державним майном 

 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

 

РВ Фонду 

Впроваджено проєкт цифрової 

трансформації оренди 

державного майна (е-Оренда). 

49 Видання нормативно-правових 

та розпорядчих документів 

Фонду щодо впровадження 

системи ефективної 

комунікації з громадськістю, 

журналістами 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 
 

Закон України від 2 жовтня 1992 

року № 2657-XII «Про 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Видано нормативно-правові 

та розпорядчі документи 

Фонду 
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інформацію» 
 

Закон України від 23 вересня 1997 

року № 539/97-ВР «Про порядок 

висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової 

інформації» 
 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року 

№ 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (із 

змінами) 

50 Інформаційне наповнення 

блогів з метою висвітлення 

діяльності Фонду на сайтах 

інформаційних агентств 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Опубліковано інформаційні 

повідомлення  

51 Розміщення інформаційних 

повідомлень про діяльність 

Фонду державного майна 

України на офіційному 

вебсайті Фонду: 

http://www.spfu.gov.ua 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

та законодавство з питань 

корпоративного управління, 

оцінки, оренди 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Розміщено інформаційні 

повідомлення про діяльність 

Фонду 

52 Публікація повідомлень про 

діяльність Фонду в сфері 

приватизації на 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Опубліковано повідомлення  

про діяльність Фонду з 

питань в сфері приватизації 
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вебсайті Фонду: 

www.privatization.gov.ua 

змінами) 

 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

53 Публікація повідомлень про 

діяльність Фонду в сфері 

оренди державного майна на 

вебсайті Фонду: 

www.orenda.gov.ua 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Закон України від 03 жовтня 2019 

року № 157-IX «Про оренду 

державного та комунального 

майна» (із змінами) 

 

Постанова КМУ від 3 червня 2020 

року № 483 «Деякі питання  

оренди державного та 

комунального майна» 

Протягом року  Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Опубліковано повідомлення 

про діяльність Фонду з 

питань в сфері оренди 

державного майна  

54 Розміщення інформаційних 

повідомлень про діяльність 

Фонду державного майна 

України в сфері приватизації 

та оцінки майна в офіційному 

друкованому виданні – газеті 

«Відомості приватизації» 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами)  Закон України від  

18 січня 2018 року №2269-VIII 

«Про приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

Наказ Фонду державного майна 

України 31.12.2015 № 2075,  

зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 15 січня 2016 р. 

за № 60/28190 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Вийшла друком газета 

«Відомості приватизації» 

55 Висвітлення діяльності Фонду 

у соціальних мережах 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

Facebook розміщення 

публікацій, відео, 
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Facebook, Twitteг,Telegram державного майна України» (із 

змінами) 

 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

маркетингу функціонування сторінки 

регіональних відділень; 

публікування інформації у 

щотижневій рубриці «Думка 

експерта». 

Twitter розміщення дописів з 

візуалізаціями. 

Telegram-канал - розміщення 

дописів «Приватизація в 

Україні». 

Telegram-канал «Оренда в 

Україні». 
 

56 Участь у проведенні 

публічних  заходів (круглі 

столи, презентації, 

конференції, брифінги) щодо 

яких забезпечено 

інформаційне та організаційне 

супроводження участі 

представників Фонду 

 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Взято участь у проведенні 

заходів 

57 Розробка та затвердження 

«Орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю на рік», 

внесення змін до нього  

Постанова КМУ від 03.11.2010  

№ 966 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (зі 

змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Видано накази щодо 

затвердження «Орієнтовного 

плану проведення 

консультацій з 

громадськістю на рік» та 

внесення змін до нього 

58 Проведення консультацій з 

громадськістю (круглих 

столів, конференцій, 

опитувань і т. ін.) з актуальних 

питань діяльності Фонду, у 

тому числі щодо проєктів 

Постанова КМУ від 03.11.2010  

№ 966 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (зі 

змінами) 

 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Підготовлено звіти 
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нормативно-правових актів 

розробником яких є Фонд 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 02.06.2020  

№ 23097/0/1-20 

59 Організація та забезпечення 

діяльності Громадської ради 

при Фонді державного майна 

України 

Постанова КМУ від 03.11.2010  

№ 966 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (зі 

змінами) 

 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Видано накази щодо 

формування Громадської 

ради при Фонді державного 

майна України 

60 Організація проведення 

громадської експертизи 

діяльності Фонду 

Постанова КМУ від 05.11.2008 

№ 976 «Про затвердження 

Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади» (зі 

змінами) 

У разі 

надходження 

запиту від 

інституту 

громадянського 

суспільства 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Проведено громадську 

експертизу діяльності Фонду 

(у разі надходження запиту 

від інституту 

громадянського суспільства) 

61 Організація прийомів 

громадян керівним складом 

Фонду  

Закон України від 02.10.1996 

№393/96-ВР «Про звернення 

громадян» (зі змінами) 
 

Указ Президента України від 

07.02.2008 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування» 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Організовано проведення 

прийомів (кількість) 

62 Організація роботи «гарячої 

лінії» Фонду  

Розпорядження КМУ від 

09.06.2011 № 589-р «Про 

схвалення Концепції створення 

Національної системи 

опрацювання звернень до органів 

виконавчої влади» 
 

Доручення Секретаріату КМУ          

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Проведено телефонні 

консультації та роз’яснення 

на телефонні звернення 

громадян та зацікавлених 

осіб (кількість) 
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від 24.10.2011 №11661/0/2-11 

63 Організація реєстрації та 

обліку запитів на публічну 

інформацію, розпорядником 

якої є Фонд, та підготовка 

звітності 

 

 

 

Закон України від 13.01.2011  

№ 2939-IV «Про доступ до 

публічної інформації» (зі змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зареєстровано та 

опрацьовано запити на 

публічну інформацію від 

громадян, юридичних осіб, 

ЗМІ, громадських 

організацій та підготовлено 

звіти (кількість) 

64 Організація реєстрації та 

обліку звернень громадян, що 

надходять до Фонду, та 

підготовка звітності 

Закон України від 02.10.1996  

№ 393/96-ВР «Про звернення 

громадян» (зі змінами) 
 

Доручення КМУ від 05.03.2018  

№ 8815/1/1-18 
 

Доручення КМУ від 14.02.2008  

№ 7960/1/1-08 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зареєстровано та 

опрацьовано звернення 

громадян  та підготовлено 

звіти (кількість) 

65 Забезпечення взаємодії з 

державною установою 

«Урядовий контактний центр» 

щодо оперативного реагування 

на звернення, що надходять на 

урядову «гарячу лінію» за 

допомогою засобів 

телефонного зв’язку та через 

вебсайт «Урядового 

контактного центру» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019  

№ 976 «Деякі питання Єдиної 

системи опрацювання звернень» 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зареєстровано та 

опрацьовано звернення 

громадян, що надходять на 

урядову «гарячу лінію» 

(кількість) 

Завдання 0445. Залучити міжнародну експертну та технічну допомогу до виконання основних завдань Фонду.  

Посилити співпрацю з міжнародними організаціями 

66 Поширення інформації про 

об’єкти приватизації у 

представництвах міжнародних 

організацій, посольствах з 

метою залучення потенційних 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

Інформаційно-аналітичні 

матеріали 
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покупців та інвесторів до 

процесу приватизації 

Закон України від 18 січня 2018 

року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами) 

 

67 Забезпечення участі 

представників Фонду у роботі 

спільних міждержавних та 

міжвідомчих комісій і 

комітетів, а також  організації 

реалізації міжурядових 

домовленостей і положень 

міждержавних та міжвідомчих 

угод 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

 

Департамент 

корпоративних прав 

держави 

Звіти 

Забезпечено підготовку 

68 Проведення заходів  в рамках 

співпраці  з  Transparency 

International Ukraine у сфері 

боротьби з корупцією в 

публічній владі, реформи у 

сфері державної власності, 

удосконалення законодавства,  

інформаційних систем Фонду 

та публічних кампаній 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

 

Департамент 

цифрового розвитку 

та ІТ 

 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Організовано та проведено 

публічні кампанії щодо 

популяризації інформаційних 

систем Фонду, його роботи 

та процесів приватизації в 

Україні 

69 Організація залучення 

зовнішньої допомоги для 

вирішення нагальних проблем 

у сфері приватизації, 

оціночної діяльності, 

корпоративного управління та 

оренди  

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

Підготовка пропозицій, 

моніторинг, звітність 
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Завдання 0446. Забезпечити аналіз та опрацювання законопроєктів, внесених до Верховної Ради України  

народними депутатами України, для запобігання гальмуванню реалізації державної політики 

70 Аналіз та опрацювання 

законопроєктів, внесених до 

Верховної Ради України 

народними депутатами 

України. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 2007 р.        

№ 950 «Про затвердження 

Регламенту Кабінету Міністрів 

України» 

 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

 

Структурні 

підрозділи Фонду 

Підготовлено позиції Фонду 

до законопроєктів, внесених 

до Верховної Ради України 

народними депутатами 

України, подано КМУ, ВРУ, 

державним органам, внесено 

до модуля взаємодії  

71 Підготовка, участь у 

підготовці проєктів 

експертних висновків до 

законопроєктів, внесених до 

Верховної Ради України 

народними депутатами 

України. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 2007 р.        

№ 950 «Про затвердження 

Регламенту Кабінету Міністрів 

України» 

 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

 

Структурні 

підрозділи Фонду 

Підготовлено проєкти 

експертних висновків до 

законопроєктів, внесених до 

Верховної Ради України 

народними депутатами 

України, подано  КМУ, 

державним органам, внесено 

до модуля взаємодії 

72 Проведення, участь у 

проведенні експертизи законів 

України, що подаються на 

підпис Президентові України.  

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 2007 р.        

№ 950 «Про затвердження 

Регламенту Кабінету Міністрів 

України» 

 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

 

Структурні 

підрозділи Фонду 

 

Проєкти експертиз законів 

України, що подаються на 

підпис Президентові 

України, направлено КМУ, 

державним органам 

73 Організація роботи з  

виконання укладених щодо 

міжнародної експертної та 

технічної допомоги 

меморандумів з Проєктами 

USAID «Підтримка 

організацій - лідерів у протидії 

корупції в Україні 

Закон України від 9 грудня 2011 

року № 4107-VI «Про Фонд 

державного майна України» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 15.02.2002 № 153 

«Про створення єдиної системи 

Щопівроку до 10 

липня та до 10 

січня (Фонд – 

Реципієнт) 

 

Щопівроку до 30 

липня та 30 

січня (Фонд – 

Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

 

Структурні 

підрозділи Фонду 

Звіти 

Забезпечено подання до 

Бенефіціарів проєктів 

(програм) та Кабінету 

Міністрів України 
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«ВзаємоДія», «Діяльність у 

рамках реформи державних 

підприємств України», 

Проєктом USAID/UK 

«Прозорість та підзвітність в 

органах державного 

управління та послугах/ 

TAPAS»,  Проєктом SIDA 

«Ефективне управління 

державними активами та 

громадський контроль» 

протоколу і грантовою угодою 

з Програмою USAID 

«Конкурентоспроможна 

економіка України» тощо.  

Звітування за результатами 

моніторингу проєктів 

(програм) міжнародної 

технічної допомоги 

 

 

 

залучення, використання та 

моніторингу міжнародної 

технічної допомоги» (із змінами) 

Бенефіціар) 

Завдання 0447. Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю, управлінської діяльності та системи управління ризиками в 

повному обсязі або з окремих питань, на окремих ділянках процесів, досягнення результативності та якості виконання завдань, функцій, 

бюджетних програм, надання адміністративних послуг, ефективність здійснення контрольно-наглядових функцій (ступень виконання і 

досягнення цілей в органах приватизації (в цілому та окремо за напрямами діяльності)). 

Розвиток та удосконалення внутрішнього аудиту в системі державних органів приватизації, додання цінності внутрішньому аудиту, 

удосконалення навичок, розвиток культури етичної поведінки 

74  Забезпечення функціонування 

внутрішнього аудиту в системі 

органів приватизації   

 

Порядок здійснення внутрішнього 

аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 

вересня 2011 року № 1001 «Деякі 

Протягом року 

 

 

 

 

 

Департамент 

внутрішнього аудиту 

 

 

 

Аудиторський звіт  

 

Висновки  

 

Рекомендації  
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питання здійснення внутрішнього 

аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту» 

 

Стандарти внутрішнього аудиту, 

затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 04 жовтня 

2011 року № 1247, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України          

20 жовтня 2011 року за  

№ 1219/19957 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України  від 

14 серпня 2019 року № 344) 

 

Порядок здійснення внутрішнього 

аудиту в державних органах 

приватизації, затверджений 

наказом Фонду від 31.12.2020  

№ 2103 

 

Порядок проведення оцінки якості 

функції внутрішнього аудиту в 

системі державних органів 

приватизації, затверджений 

наказом Фонду від 28.02.2020  

№ 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз на рік  

 

Один раз на рік 

Моніторинг врахування 

аудиторських рекомендацій  

 

Простір внутрішнього аудиту  

 

Інформаційний ресурс «База 

даних об’єктів внутрішнього 

аудиту»  

 

Річний звіт Голові Фонду  

 

Річний звіт Фонду Мінфіну 

 

75 Здійснення оцінки якості 

функцій внутрішнього аудиту 

Один раз на рік Департамент 

внутрішнього 

аудиту 

 

 

 

Програма забезпечення та 

підвищення якості 

внутрішнього аудиту на 

відповідний рік 

 

План професійного розвитку 

внутрішнього аудиту 

(внутрішніх навчань) 

 

 

 

 

Директор Департаменту законодавчого  

забезпечення та аналітики                                                                   Лариса САЛІНСЬКА 


