
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Середньострокового 
плану діяльності Фонду державного майна 
України на 2023- 2025 роки

На виконання пункту 35 Порядку розроблення проектів прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної 
декларації та державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних 
і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 
проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1416), а також 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 (із змінами) (далі -  Порядок),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Середньостроковий план діяльності Фонду державного 
майна України на 2023 -  2025 роки (далі -  Середньостроковий план діяльності), 
що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів та регіональних відділень 
відповідно до функціональних обов’язків забезпечити виконання 
Середньострокового плану діяльності та проведення аналізу досягнутих 
результатів.

3. Департаменту законодавчого забезпечення та аналітики забезпечити 
щорічне звітування про виконання Середньострокового плану діяльності та 
організацію роботи щодо його коригування відповідно до Порядку.

4. Першому заступнику Голови Фонду, заступникам Голови Фонду з 
урахуванням розподілу функціональних обов’язків, керівнику апарату Фонду 
забезпечити контроль за виконанням завдань Середньострокового плану 
діяльності за відповідними напрямами роботи Фонду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду Рустем УМЄРОВ
ив
Фонд державного майна України 
№70 від 13.01.2023 
КЕП: Умєров Р. Е. 12.01.2023 13:06 
ЗЕВ5083160БВС59В04000000882Е5Б000124А600 
Сертифікат дійсний з 14.10.2022 09:25 до 14.10.2024 09:25



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
від 13.01.2023 № 70

Середньостроковий план діяльності 
Фонду державного майна України на 2023 -  2025 роки

1. Місія Фонду державного майна України.
Головними законодавчо визначеними завданнями Фонду державного майна 

України є забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної 
власності, реалізація державної політики у сфері управління об’єктами державної 
власності, а також у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, 
державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності, забезпечення повноти, достовірності та відкритості державних реєстрів, 
ведення яких забезпечується Фондом, зокрема Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності.

Виходячи із головних завдань з урахуванням стратегії розвитку держави в 
умовах подолання російської агресії та її наслідків, місія Фонду на сучасному етапі 
полягає у розширенні можливостей для розвитку бізнесу, сприяння його релокації у 
більш безпечні регіони шляхом приватизації, оренди державного майна, залучення 
інвестицій для відродження України. Ще одна місія Фонду полягає у методичному 
забезпеченні розрахунку збитків та шкоди, завданих внаслідок збройної агресії 
російської федерації.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності Фонду державного майна 
України.

Діяльність Фонду державного майна України спрямована на реалізацію 
реформ, визначених програмними стратегічними документами, затвердженими 
рішеннями Президента України та Уряду, щодо макроекономічної стабілізації та 
сталого економічного зростання, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу 
шляхом проведення приватизації об’єктів державної власності та залучення капіталу 
приватних інвесторів у розвиток, модернізацію та технічне переоснащення 
приватизованих підприємств, створення додаткових робочих місць, а також 
удосконалення орендних відносин та засад державного регулювання оцінки майна, 
майнових прав та професійної оціночної діяльності.

У 2021 -2022 роках робота Фонду здійснювалася в рамках реформ щодо 
управління державною власністю та приватизації, визначених указами Президента 
України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України 
на період до 2030 року», від 20 вересня 2019 року № 713/2019 «Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів 
та запобігання корупції» та від 08 листопада 2019 року № 837/2019 «Про 
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», а також 
Національною економічною стратегією на період до 2030 року, яку затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 179. 
Приватизаційні процеси відбувалися в умовах пандемії Covid-19, мораторію на 
велику приватизацію у першому кварталі 2021 року та заборони на проведення
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аукціонів за методом покрокового зниження стартової ціни з продажу об‘єктів малої 
приватизації.

Було на повну потужність впроваджено в роботу перевірені та відточені у 
процесах приватизації інструменти прозорості та відкритості в усіх сферах 
діяльності Фонду, які надали змогу вивести сферу оренди з тіні.

Завдяки співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 
Фондом запроваджено новий принцип розкриття інформації про об’єкти 
приватизації і оренди - «всі бачать все», створюються віртуальні кімнати даних -  
онлайн - сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення щодо 
купівлі обо оренди об’єктів, і є доступними максимально широкій аудиторії з 
метою проведення прозорих аукціонів. У кімнатах даних зберігається інформація не 
лише про назву і місце розташування об’єкта, але й вся первинна документація, 
технічні паспорти, фінансова звітність тощо.

Всі результати роботи Фонду є дуже важливими тепер -  під час 
повномасштабної війни в Україні.

У зв’язку з введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 (із змінами) воєнного стану Фондом було внесено корективи у свою 
діяльність, оперативно вживалися відповідні заходи на виклики, які постали перед 
державою і Фондом зокрема.

Не зважаючи на повномасштабну агресію російської федерації проти України, 
яка розпочалася 24 лютого 2022 року, Фонд здійснював свої повноваження, 
визначені законодавством України. Було евакуйовано та переналаштовано для 
функціонування у захищеному стані інформаційно-комунікаційні системи, які 
забезпечують діяльність Фонду, а також публічних загальнодержавних 
інформаційних ресурсів: Єдиного реєстру об’єктів державної власності, Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, Реєстру корпоративних прав 
держави, Єдиної бази даних звітів про оцінку. На сьогодні потенційні інвестори, 
орендарі, а також громадяни мають можливість скористатися повним функціоналом 
офіційного вебсайту Фонду, а також таких ресурсів: orenda.gov.ua, 
privatization.gov.ua, evaluation.spfu.gov.ua, ocinka.spfu.gov.ua

Деталізована інформація щодо об’єктів приватизації та оренди на сайтах 
orenda.gov.ua та privatization.gov.ua стала важливим джерелом інформації для 
підприємців під час планування евакуації виробництв із небезпечних локацій і була 
оперативно надана місцевим військовим адміністраціям для забезпечення потреб 
релокованого бізнесу, внутрішньо переміщених осіб та військових.

Зважаючи на воєнний стан в країні Фонд тимчасово призупинив оголошення 
електронних аукціонів з продажу об’єктів приватизації. Таке рішення було прийнято 
через збільшення ризиків несплати покупцями коштів за придбані об’єкти 
приватизації у зв’язку з форс-мажорними обставинами, невиконання 
постприватизаційних умов, зокрема щодо погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати та інших платежів. Також це рішення пов’язане з призупиненням 
видачі Антимонопольним комітетом України дозволів на узгоджені дії, 
концентрацію суб’єктів господарювання, обмеженням доступу до Реєстру речових 
прав на нерухоме майно та ЄДРПОУ, що унеможливлює перереєстрацію права 
власності на об’єкти приватизації та вчинення реєстраційних і нотаріальних дій.
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Фонд докладає зусилля для законодавчого врегулювання проблемних 
питань у сфері приватизації та оренди державного майна, пов’язаних із 
запровадженням воєнного стану, вирішення яких дасть змогу відновити процеси 
максимально захистивши інтереси держави.

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших 
законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації під час воєнного 
стану та економічного відновлення держави» від 28.07.2022 № 2468-ІХ, 
розроблений у співпраці народними депутатами профільного економічного комітету 
Верховної Ради України та фахівців Фонду.

Нововведення спрощують та пришвидшують процедури приватизації. Вони 
стають більш зручними для підприємців. Водночас, буде забезпечено прозорість 
процесів, оптимізовано підготовку об’єктів до аукціонів та прискорено проведення 
торгів. Також нововведення дозволять краще захистити інтереси як держави, так і 
учасників приватизації. Пропоноване оновлення законодавства сприятиме, в тому 
числі, процесам релокації під час воєнного стану та економічному відновленню 
держави після перемоги.

Також прийнято Верховною Радою України розроблений у співпраці народних 
депутатів України та фахівців Фонду Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації 
державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та 
забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» від 3 листопада 2022 
року № 2719-ІХ, яким надається можливість у разі відчуження у процесі 
приватизації державного або комунального майна, яке перебуває у податковій 
заставі, у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального 
підприємства не вимагати згоду контролюючого органу на відчуження такого майна 
якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання 
покупця погасити у повному обсязі суми податкового боргу, у зв’язку з яким 
виникло право податкової застави, не пізніше шести календарних місяців з моменту 
переходу права власності на об’єкт приватизації. При цьому державне або 
комунальне майно, яке відчужується у складі єдиного майнового комплексу 
державного або комунального підприємства не звільняється з податкової застави до 
повного погашення податкового боргу його покупцем. У разі погашення покупцем 
суми податкового боргу у повному обсязі та у визначений договором купівлі- 
продажу строк, штрафні санкції і пеня на такі сплачені суми не застосовуються (не 
нараховуються), а застосовані (нараховані) підлягають анулюванню.

Вторгнення рф в Україну та введення воєнного стану призвело до блокування 
процесів укладення та продовження договорів оренди, Так, через технічну 
неможливість завершення розпочатих процедур з передачі державного майна в 
оренду, через необхідність евакуації обладнання та інформаційно- 
телекомунікаційних систем Фонду, тимчасовий простій апарату Фонду та його 
регіональних відділень, необхідність адаптації законодавства до умов воєнного часу 
24 лютого 2022 року було прийнято рішення про тимчасове припинення на період 
військової агресії електронних аукціонів на право оренди державного майна.
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Паралельно Фондом розпочато підготовку відповідних змін до законодавства 
та нормативно-правових актів, пристосування їх під потреби воєнного часу. За 
участю Фонду розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», який прийнято 
Верховною Радою України 01 квітня 2022 року за № 2181-IX. Законом врегульовано 
окремі аспекти оренди державного і комунального майна на період дії воєнного 
стану, надано Уряду повноваження визначати особливості оренди (укладання, 
продовження та припинення договорів, пільги з орендної плати, у тому числі з 
метою релокації виробництв, тощо).

27 травня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 634 
«Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 
стану», розроблену Фондом спільно з Мінекономіки. Зазначеною постановою 
запроваджено пільги для орендарів та релокованих підприємств, визначено 
особливості укладання та продовження договорів у період воєнного стану, зокрема, 
передбачено скорочення процедурних строків, послаблення деяких обмежень 
суборенди, а також запровадження можливості підписання документів за 
допомогою кваліфікованого електронного підпису. Зазначені законодавчі зміни 
дають старт перезавантаженню орендних процесів в умовах воєнного стану. З метою 
впровадження реформ у сфері оренди державного майна, забезпечення прозорості та 
протидії корупції Фонд державного майна України та Фонд «Євразія» (проєкт 
міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність в органах державного 
управління та послугах (TAPAS)» уклали Меморандум про співробітництво від 
05.01.2021 № 1. У рамках реалізації проєкту передбачається створення онлайн 
платформи управління орендою державного майна для забезпечення можливості 
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 і поверненням державного майна із 
користування орендарів. Платформа забезпечить електронну взаємодію між 
потенційними орендарями, балансоутримувачами, їх органами управління, 
орендодавцями, чинними орендарями і електронною торговою системою «ProZorro- 
Продажі» з метою передачі в оренду державного майна. Платформа повинна 
замінити чинний програмний продукт Фонду Етап-Оренда, який забезпечує збір 
аналітичної інформації про договори оренди і стан розрахунків за ними. Зовнішній 
інтерфейс користувача Платформи розміщуватиметься на сайті orenda.gov.ua. Поки 
триває робота над створенням Платформи, Фонд виконує частину завдань, які 
ставилися перед Платформою, за допомогою функціоналу цього сайту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року 
№ 365-р «Деякі питання цифрової трансформації», якою схвалено пріоритетні 
напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року 
Фонд виконує 5 завдань (проєктів) цифрової трансформації за напрямом «Державне 
майно»:

1) створення інформаційної системи, призначеної для здійснення моніторингу 
і контролю за процесами приватизації державного майна та веб-порталу даних для 
оприлюднення інформації про об’єкти приватизації, запровадження інформаційного 
ресурсу для оприлюднення інформації про всі потенційні об’єкти приватизації;
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2) автоматизація системи ведення обліку та відображення активів, що 
пропонуються для передачі в оренду або передані в оренду, створення 
інформаційного ресурсу для оприлюднення інформації про всі потенційні об’єкти 
оренди, створення електронної системи управління договорами оренди державного 
майна;

3) створення інформаційної системи управління суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки, які перебувають у сфері управління Фонду 
державного майна, та управління державного майна, яке у процесі приватизації не 
увійшло до статутного капіталу господарських товариств;

4) створення єдиної бази даних звітів про оцінку, створення державного 
реєстру оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності та системи рецензування звітів 
про оцінку;

5) модернізація єдиного реєстру об’єктів державної власності для 
забезпечення ведення загальнодержавного обліку активів держави з урахуванням 
геопросторових даних (геолокація), захисту майнових прав держави, прозорості 
управлінської діяльності щодо використання активів держави, активізації 
наповнення актуальними, повними і достовірними даними про державні активи.

Для забезпечення належних умов функціонування Фонду, виконання завдань 
(проєктів) цифрової трансформації Фонд вживає заходів щодо оновлення 
ІТ інфраструктури.

Забезпечується удосконалення функціонування Єдиної бази даних звітів про 
оцінку, ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності та інших реєстрів 
Фонду, які на даний час не відповідають сучасним вимогам і потребують 
доопрацювання з метою інтеграції в інформаційне поле держави.

Було продовжено реформу у сфері оціночної діяльності: йдеться як про 
подальше удосконалення вже впроваджених Фондом змін, так і про новації у цих 
процесах. Насамперед, це -  супроводження прийняття Верховною Радою України 
проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"» № 7386 від 17.05.2022 
(фіналізація версії з адаптацією під реалії сьогодення), а також передбачених цим 
законопроєктом підзаконних актів, необхідних для практичного впровадження норм 
закону після його ухвалення (із залученням професійних спільнот оцінювачів та 
міжнародної технічної допомоги). Законопроєкт є надзвичайно актуальним у 
контексті завданих Україні військовою агресією російської федерації значних 
збитків та необхідності у зв’язку з цим підготовки позовів до міжнародних судів з 
використанням оціночних процедур, що відповідають міжнародним стандартам 
оцінки, та перехід до яких пропонується зазначеним вище законопроєктом.

Напрацювання Фонду в напрямі запровадження міжнародних стандартів у 
сфері оціночної діяльності стали фундаментом для підготовки загальної методології 
визначення та розрахунку нанесених окупантами. З метою урахування 
міжнародного досвіду оцінки збитків, завданих внаслідок збройних агресій, до 
роботи залучено провідних оцінювачів України, які є членами європейських та 
міжнародних асоціацій оцінювачів. Відповідно до Порядку визначення шкоди та 
збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року №
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326, Фондом розпочато роботу над Методикою визначення шкоди та збитків 
підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, а 
також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської 
діяльності, заподіяних збройною агресією російської федерації, яка має бути 
узгоджена з галузевими методиками оцінки, що розробляються органами влади.

Крім того, важливим є синхронізація підходів до оцінки збитків із судовими 
експертами, залучення міжнародних експертів до надання висновків та 
рекомендацій, впровадження відповідних методик у практичні аспекти оціночної 
діяльності. Спрощення порядків рецензування та моніторингу звітів про оцінку 
передбачає переведення звітів в електронний вигляд, планується впровадження в 
умовах воєнного стану електронної процедури видачі нових сертифікатів суб’єктам 
оціночної діяльності.

На майбутні періоди після відновлення бюджетних коштів на розвиток 
планується оновлення Єдиної бази даних звітів про оцінку, яка також потребує 
модернізації і розвитку.

Фонд активно підтримав проєкт Закону України «Про компенсацію за 
пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
Російської Федерації» № 7198 від 24.03.2022, внесений народним депутатом 
України Шуляк О. О. та інші народними депутатами України) та взяв участь у 
підготовці пропозицій щодо його доопрацювання.

Проєктом закону пропонується створити Державний реєстр майна, 
пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією російської федерації як єдину державну 
інформаційно-комунікаційну систему, яка призначена для збирання, накопичення, 
обліку, обробки, зберігання та захисту інформації (документів) про таке майно, 
власників цього майна, компенсацію за пошкодження та знищення такого майна та 
іншу інформацію (документи), визначену законопроєктом.

Законопроєктом передбачається внести зміни до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в частині 
звільнення від сплати адміністративного збору громадян України під час проведення 
державної реєстрації припинення права власності у зв’язку із знищенням об’єктів 
нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією російської федерації та державної реєстрації 
права власності на об’єкти нерухомого майна, надані у вигляді компенсації.

Проєкт закону 01.04.2022 прийнято за основу. У процесі підготовки 
законопроекту до другого читання Фонд надав до нього свої пропозиції.

Також Фонд супроводжує прийняття Верховною Радою України проєкту 
Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо 
застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану» № 7442 від 
07.06.2022 а також проекту Закону «Про особливості припинення за рішенням 
власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» № 8205 від 14.11.2022, 
який, зокрема, передбачає виведення роботи ліквідаторів ДП (50+) з «сірої» зони 
шляхом встановлення прозорих процедур ліквідації та отримання ними
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справедливої винагороди, запровадження механізму самофінансування процедур 
ліквідації без залучення бюджетних коштів, розблокування механізму продажу 
арештованого майна ДП (50+) на прозорих торгах.

Діяльність Фонду спрямовуватиметься на реалізацію реформ задля подолання 
наслідків збройної агресії та руйнувань, забезпечення сталого економічного 
зростання, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.

Для забезпечення комунікації та взаємодії з громадськістю та відповідно до 
статті 22 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» наказом Голови 
Фонду державного майна України від 09.12.2022 № 1543 було утворено 
Інвестиційно-експертну раду як консультативно-дорадчий орган при Фонді 
державного майна України, а також затверджено відповідне Положення про цю 
раду.

Передбачається активізувати виставлення на приватизацію об’єктів в регіонах, 
визначених Урядом. Фонд ініціюватиме підготовку змін до законодавства, у тому 
числі Податкового кодексу України, щодо надання додаткових стимулів для 
покупців об’єктів державної власності у процесі приватизації, які забезпечать 
інвестування значних коштів у відновлення та розвиток таких об’єктів, створення 
нових робочих місць, впровадження нових виробничих технологій, нових 
виробництв на придбаних основних засобах.

Фонд у післявоєнний період лобіюватиме включення до плану приватизації 
усього незадіяного у діяльності держави майна. З цією метою активізуватимуться 
заходи щодо передачі до сфери управління Фонду ЄМК ДП, зокрема, що належать 
до сфери управління НАНУ, галузевих академій наук, з метою приватизації та 
залучення інвестицій у їх розвиток. Передбачаємо відновлення великої приватизації, 
залучення для запуску великої приватизації іноземних Professional Consulting 
Advisory (JP Morgan, MacKinsey, BCG, Bain), продаж першого в Україні морського 
порту -  Усть Дунайськ.

Удосконалення практики управління державним майном відбуватиметься за 
рахунок цифровізації та спрощення процедур, оновлення менеджменту підприємств. 
Передбачається створення єдиної систематизованої онлайн платформи всіх активів 
держави, зокрема, онлайн платформи управління орендою державного майна, 
інтеграція оренди державного і комунального майна у законодавство про державно - 
приватне партнерство з метою стимулювання залучення інвестицій в орендоване 
майно, у відновлення і розвиток інфраструктури.

У сфері підвищення ефективності використання державного майна увага 
Фонду зосередиться на забезпеченні зниження корупційних ризиків, підвищенні 
прозорості управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері 
управління Фонду, за кращими міжнародними практиками та стандартами, на які 
спрямовано процес трансформації Фонду держмайна в головного інвестиційного 
оператора країни після ухвалення відповідного закону. Планується створення 
Суверенного Фонду України, Інвестиційного Фонду нерухомості - запуск Invest 
Advisory Council (Ivy League + Invest Banks + Sovereign Funds), Ukraine Investment 
Roadshow (и рамках Fast Recovery Plan), а також проведення Міжнародного 
інвестиційного форуму в Україні.



3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання
3.1. Взаємозв’язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

Код та 
назва 

напряму 
державної 
політики

Код та назва 
стратегічної цілі

Пріоритети розвитку країни Назва нормативно
правового акта, 
стратегічного, 

програмного документа

Завдання, спрямовані 
на досягнення стратегічних цілей

1 2 3 4 5
04
Економ ічна
діяльність

041 М асш табна 
прозора приватизація 
держ авної власності. 
Забезпечення 
надходж ення кош тів 
від приватизації 
держ авного майна

«8) сприяння поступальному, 
всеохоплю ю чому та  сталому 
економічному зростанню , повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплю ю чій і сталій 
індустріалізації та  інноваціям;
2) забезпечення переходу до 
раціональних моделей спож ивання і 
виробництва;»

«Стаття 4. О сновні завдання Ф онду 
держ авного майна У країни 
1. До основних завдань Ф онду 
держ авного майна У країни належать:
1) реалізація держ авної політики у 
сфері приватизації, оренди, 
використання та відчуження 
держ авного майна, а також  у сфері 
держ авного регулю вання оцінки майна, 
м айнових прав та професійної 
оціночної діяльності;»

«забезпечення підготовки об'єктів 
великої приватизації для проведення 
приватизації, а також  продаж у на 
електронних аукціонах об'єктів малої 
приватизації у кількості понад обсяги 
продажів, проведених протягом 
перш ого півріччя 2019 року;»

У каз П резидента У країни 
від 30 вересня 2019 року 
№  722/2019 «Про Цілі 
сталого розвитку України 
на період до 2030 року»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «Про 
Фонд державного майна 
України» (із зм інами)

У каз П резидента У країни 
від 20 вересня 2019 року 
№  713/2019 «Про 
невідкладні заходи щодо 
забезпечення економічного 
зростання, стимулювання 
розвитку регіонів та 
запобігання корупції

Забезпечити процес приватизації 
об ’єктів держ авної власності та 
надходж ення кош тів від приватизації 
держ авного майна до держ авного 
бю джету в обсягах, встановлених 
законом  про держ авний бюджет.

С упроводити ухвалення зм ін  до базових 
законів з питань приватизації, 
підготовки до приватизації, посилення 
інституційної спромож ності Ф онду та 
його територіальних органів.

В провадити удосконалену процедуру 
підготовки до приватизації та  продаж у 
об’єктів, здатну щ орічно опрацьовувати 
до 500 о б ’єктів

Забезпечити продаж  300+ об'єктів малої 
приватизації щороку.

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

М оніторинг та  контроль за  виконанням  
умов договорів купівлі-продаж у
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Н апрям  «4. У правління держ авною  та 
комунальною  власністю » Розділу «ІІ. 
"Стратегічний курс економічної 
політики до 2030 року» Н аціональної 
економічної стратегії на період до 2030 
року:
«О дними з основних завдань Ф онду 
держ авного майна У країни є 
проведення великої та  малої 
приватизації»

П останова К абінету 
М іністрів У країни «Про 
затвердж ення Національної 
економічної стратегії на 
період до 2030 року» від 3 
березня 2021 року №  179

04
Економ ічна
діяльність

042 О рганізація 
ефективного 
управління 
держ авною  власністю

«8) сприяння поступальному, 
всеохоплю ю чому та  сталому 
економічному зростанню , повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплю ю чій і сталій 
індустріалізації та  інноваціям;
2) забезпечення переходу до 
раціональних моделей спож ивання і 
виробництва;»

«Стаття 4. О сновні завдання Ф онду 
держ авного майна У країни 
1. До основних завдань Ф онду 
держ авного майна У країни належать:
1) реалізація держ авної політики у 
сфері приватизації, оренди, 
використання та відчуження 
держ авного майна, а також  у сфері 
держ авного регулю вання оцінки майна, 
майнових прав та професійної 
оціночної діяльності; 
управління о б ’єктами держ авної 
власності, зокрем а корпоративними 
правами держ ави у статутних капіталах

У каз П резидента У країни 
від 30 вересня 2019 року 
№  722/2019 «Про Цілі 
сталого розвитку України 
на період до 2030 року»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «Про 
Фонд державного майна 
України» (із зм інами)

Закон У країни 21 вересня 
2006 року №  185-У «Про 
управління об’єктами 
державної власності» (із
зм інами)

Забезпечити надходж ення до 
держ авного бю джету кош тів від оренди 
держ авного майна, вж ити заходів з 
метою мінім ізації втрат від військових 
дій на діяльність орендарів

Забезпечити реалізацію  функції 
орендодавця держ авного майна через 
електронну систему ProZorro-П родаж і з 
урахуванням  зм ін у законодавстві у 
період воєнного стану.

Забезпечити дідж италізацію  процесів 
оренди держ авного майна.

Забезпечити розробку та супроводж ення 
зм ін до законодавства щ одо 
інвестиційної оренди та списання 
держ авного майна.

Забезпечити проведення моніторингу 
сплати дивідендів до державного 
бю джету господарськими товариствами, 
що належ ать до сфери управління 
Фонду.
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господарських товариств, щ одо яких 
прийнято ріш ення про приватизацію  та 
затвердж ено план розм іщ ення акцій; 
товариств, утворених у процесі 
перетворення (у том у числі ш ляхом 
корпоратизації) держ авних 
підприємств, що належ ать до сфери 
його управління, а також  товариств, 
утворених за  участю  Ф онду 
держ авного майна У країни»

Н апрям  «4. У правління держ авною  та 
комунальною  власністю » Розділу «ІІ. 
"Стратегічний курс економічної 
політики до 2030 року» Н аціональної 
економічної стратегії на період до 2030 
року:
«підвищ ення ефективності управління 
суб’єктами господарю вання, що 
залиш илися в держ авній та 
комунальній власності»

«Стаття 6. П овноваж ення 
уповноваж ених органів управління 
1. У повноваж ені органи управління 
відповідно до покладених на них 
завдань:
11) ведуть облік об'єктів державної

П останова В ерховної Ради 
У країни «Про Програму 
діяльності Кабінету 
Міністрів України»
від 4 ж овтня 2019 року 
№  188-ІХ

П останова К абінету 
М іністрів У країни «Про 
затвердж ення Національної 
економічної стратегії на 
період до 2030 року» від 3 
березня 2021 року №  179

Закон У країни 21 вересня 
2006 року №  185-У «Про 
управління об’єктами 
державної власності» (із
зм інами)

Забезпечити ефективне управління та 
проактивний і еф ективний контроль за 
діяльністю  підприємств, що входять до 
сфери управління Фонду, для 
підвищ ення (незниж ення) вартості їх 
активів та  збільш ення обсягу 
дивідендів перерахованих до 
держ авного бюджету.

Забезпечити систему корпоративної 
звітності (система корпоративного 
управління). Забезпечити систему 
зовніш ньої звітності.

Забезпечити ведення Є диного реєстру 
об ’єктів держ авної власності та 
удосконалення його ІТ платформи.

Забезпечити відкриття та  інтеграцію  
держ авних реєстрів, які створені та 
адмініструю ться Ф ондом

Забезпечення здійснення контролю  за 
дотрим анням  законодавства 
структурними підрозділами апарату 
Ф онду та його регіональними 
відділеннями під час: приватизації, 
оренди, розпорядж ення та управління 
держ авним майном

Забезпечення надання відомостей про 
об ’єкти державної власності (про 
ю ридичну особу та держ авне майно), які 
перебуваю ть в управлінні Ф онду 
держ авного майна У країни, до Є диного 
реєстру о б ’єктів держ авної власності.
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власності, щ о перебуваю ть в їх 
управлінні, зд ійсню ю ть контроль за 
еф ективним використанням  та 
збереж енням  таких об'єктів;
23) забезпечую ть надання 
розпоряднику Є диного реєстру об'єктів 
держ авної власності відомостей про 
об ’єкти держ авної власності для 
формування і ведення зазначеного 
реєстру;»

04
Економ ічна
діяльність

043 Держ авне 
регулю вання у сфері 
оцінки майна

«Стаття 4. О сновні завдання Ф онду 
держ авного майна У країни 
1. До основних завдань Ф онду 
держ авного майна У країни належать:
6) держ авне регулю вання у сфері 
оцінки майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності;»

«Стаття 24. О рган держ авної влади, 
який здійсню є держ авне регулю вання 
оціночної діяльності 
О рганом держ авної влади, який 
здійсню є держ авне регулю вання 
оціночної діяльності в Україні, є Ф онд 
держ авного майна У країни.»

Закон У країни від 9 грудня
2011 року №  4107-У І «Про 
Фонд державного майна 
України» (із зм інами)

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

Закон У країни від 5 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»

Закон У країни від 06 вересня
2012 року №  5203-У І «Про 
адміністративні послуги»

Забезпечити в рамках функціонування 
Єдиної бази даних звітів про оцінку 
ф ункціонування сервісу послуги 
електронного визначення оціночної 
вартості та  автоматичного формування 
електронних довідок про оціночну 
вартість об ’єкта нерухомості

М одернізація та  вдосконалення 
держ авної автоматизованої системи 
Д ерж авного реєстру оціню вачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, з 
метою інтеграції його до Єдиної бази 
даних звітів про оцінку

Супроводити ухвалення зм ін  до Закону 
У країни «П ро оцінку майна, майнових 
прав та  професійну оціночну діяльність в 
Україні», які передбачать нові 
концептуальні підходи регулю вання 
професійної оціночної діяльності та 
оцінки майна, зокрем а нерухомого майна

Здійсню вати контроль за  виконанням  
оціню вачами та суб’єктами оціночної 
діяльності умов здійснення оціночної
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(із змінами)

Закон У країни від 04 лю того 
1998 року №  74/98-ВР «Про 
Національну програму 
інформатизації (із зм інами)

Положення про Єдиний 
державний вебпортал 
електронних послуг,
затвердж ений постановою  
К абінету М іністрів У країни 
від 04 грудня 2018 року 
№  1137 «П итання Є диного 

держ авного вебпорталу 
електронних послуг та 
Реєстру адміністративних 
послуг»

Розпорядж ення Кабінету 
М іністрів У країни від 
30 січня 2019 року №  37-р 
«Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку 
системи електронних 
послуг в Україні на 2019 -  
2020 роки»

Положення про видачу 
сертифікатів суб’єктів 
оціночної діяльності,
затвердж ене наказом Ф онду 
від 14 березня 2002 року 
№  479, зареєстроване 
в М іністерстві ю стиції 
У країни 28.03.2002 за

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

М одернізувати систему рецензування 
звітів про оцінку

Створити сервіс видачі сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності та 
інтегрувати його до Є диного держ авного 
вебпорталу електронних послуг «П ортал 
Д ія»
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№  312/6600 (зокрема, із 
зм інами, внесеними наказом 
Ф онду від 27.01.2021 №  106)

04
Економ ічна
діяльність

044
Створення 
ефективного 
інформаційного, 
кадрового та 
технічного
забезпечення процесів 
приватизації, 
управління 
держ авною  
власністю , оцінки 
майна та  оціночної 
діяльності, а також  
ефективної системи 
внутріш ніх 
комунікацій

«8) сприяння поступальному, 
всеохоплю ю чому та сталому 
економічному зростанню , повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплю ю чій і сталій 
індустріалізації та  інноваціям;
2) забезпечення переходу до 
раціональних моделей спож ивання і 
виробництва;»

«Стаття 2. П ринципи діяльності Ф онду 
держ авного майна У країни 
1. Д іяльність Ф онду держ авного майна 
У країни ґрунтується на принципах 
верховенства права, законності, 
безперервності, відкритості, прозорості 
та відповідальності.»Н апрям  «4. 
У правління держ авною  та 
комунальною  власністю » Розділу «ІІ. 
"Стратегічний курс економічної 
політики до 2030 року» Н аціональної 
економічної стратегії на період до 2030 
року:
«підвищ ення інституційної 
спромож ності органів держ авної влади 
та органів м ісцевого самоврядування, 
відповідальних за  стратегічну реформу 
управління держ авною  та комунальною  
власністю .»

У каз П резидента У країни 
від 30 вересня 2019 року 
№  722/2019 «Про Цілі 
сталого розвитку України 
на період до 2030 року»

Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «Про 
Фонд державного майна 
України» (із змінами)

П останова К абінету 
М іністрів У країни «Про 
затвердж ення Національної 
економічної стратегії на 
період до 2030 року» від 3 
березня 2021 року №  179

О новити ІТ та  інш у інфраструктуру, 
необхідну для забезпечення належних 
умов ф ункціонування Фонду, зокрем а 
електронного документообігу.

У досконалення системи внутріш нього 
контролю . Забезпечення діяльності з 
управління ризиками

У досконалити процеси управління 
персоналом з урахуванням  
законодавства про держ авну службу. 
Забезпечити добір кваліф ікованих 
кадрів, навчання і розвиток персоналу.

Забезпечити ефективність комунікацій з 
усіма зацікавленим и сторонами, зокрем а 
з громадськістю , ж урналістами, 
депутатським корпусом, інш ими 
органами влади.

Залучити м іж народну експертну та 
технічну допом огу до виконання 
основних завдань Фонду. П осилити 
співпрацю  з між народними 
організаціями.
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Забезпечити аналіз та  опрацю вання 
законопроєктів, внесених до В ерховної 
Ради У країни народними депутатами 
У країни, для запобігання гальмуванню  
реалізації держ авної політики.

О цінка ф ункціонування системи 
внутріш нього 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, 
бю дж етних 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 
внутріш нього аудиту в системі 
держ авних органів приватизації, 
додання цінності внутріш ньому аудиту, 
удосконалення навичок, розвиток 
культури етичної поведінки.



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
2023 рік
(прогноз)

2024 рік
(прогноз)

2025 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
Департамент маркетингу 
об’єктів приватизації

млн грн. Дані Державної 
казначейської 
служби України 
(ДКС)

6 000,0 4 000,0 3 200,0

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 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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

Кількість проданих об’єктів 
великої приватизації.

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

1 4 4
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та прозорості відповідно до 
оновленого законодавства.

відп. -
Департамент приватизації

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

Кількість договорів купівлі- 
продажу державного майна, 
які знаходяться на контролі 
(відп. -  О. ЛІПІНСЬКИЙ, 
начальники РВ Фонду)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

632 610 582

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

730,0 730,0 730,0

0422. Забезпечити реалізацію функції 
орендодавця державного майна через 
електронну систему Рго2огго-Продажі 
з урахуванням змін у законодавстві у 
період воєнного стану

Кількість договорів оренди, 
укладених за результатами 
аукціонів на Рго2огго.
(відп. -  Л. АНТОНЄНКО)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку, 
електронної 
системи Рго2огго

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 та 
вдосконалення онлайн 
платформи управління 
орендою державного майна 
(відп. -  Л. АНТОНЄНКО)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду 
на 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду 
на 2025 рік

0424. Забезпечення розробки та 
супроводження змін до законодавства 
щодо інвестиційної оренди та 
списання державного майна

Імплементація законодавства з 
оренди та списання 
державного майна 
(відп. -  Л. АНТОНЄНКО)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду 
на 2025 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. -  Д. КЛІМЕНКОВ)

млн грн. Фінансові плани 33 258* Процес
фінансового
планування
фінансово-
господарської
діяльності
господарських
товариств на
2023 рік

У зв’язку з 
відсутністю 
фінансових 
планів
товариств на 
2024 рік, процес 
прогнозування 
дивідендних 
надходжень до
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тр и в ає, т о м у  
п р о г н о зу в а н н я  
д и в ід е н д н и х  
н а д х о д ж е н ь  д о  
д е р ж а в н о г о  
б ю д ж е т у  у  
2 0 2 4  р о ц і є  
п ер ед ч а с н и м

д ер ж а в н о г о  
б ю д ж е т у  у  2 0 2 5  
р о ц і є  
п ер ед ч а с н и м

* В ідповідно до  Порядку формування та реалізації 
дивідендної політики держави, затвердженого постановою  
Кабінету М іністрів України від 12.05 .2007  №  702 (далі -  
Порядок) зведені показники очікуваних обсягів загального 
чистого прибутку та дивідендів по господарських  
товариствах із держ авною  часткою щ орічно подаються на 
основі затвердж ених ф інансових планів на поточний рік. 
Пунктом 4 Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану с у б ’єкта господарю вання  
держ авного сектору економіки, затвердж еного наказом  
М іністерства економічного розвитку і торгівлі України від  
02.03 .2015  №  205 (у редакції наказу М іністерства  
економіки України від 13.07.2022 №  2076) встановлено, 
що фінансовий план підлягає затвердженню  до  1 вересня  
року, що передує плановому. Отже фінансові плани на 
2022  рік були в більш ості затверджені у  2021 році, тобто  
до початку військової агресії російської ф едерації проти  
України та введення 24 лю того 2022  року У казом  
П резидента України воєнного стану.
У  зв ’язку із триваючою збройною  агресією  російської 
ф едерації проти України у  2022  році спостерігається  
погірш ення ф інансово-господарського стану багатьох  
с у б ’єктів господарювання, які перебуваю ть в управлінні 
Ф онду.
З огляду на зазначене очікуваний показник надходж ення  
дивідендів  у  2023 році розрахований з  урахуванням  
прогнозного розміру чистого прибутку на поточний рік 
відповідно до  затвердж ених ф інансових планів на 2023 рік 
та планового розміру чистого прибутку відповідно до  
затвердж ених ф інансових планів на 2022  рік товариств, 
фінансові плани на 2023 рік яких ще не затверджені. 
П орядком встановлено, що базові нормативи частки 
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів  за  
результатами фінансово-господарської діяльності
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господарських організацій у  поточному ф інансовому році, 
затверджую ться щ ороку Кабінетом М іністрів України за 
поданням М інекономіки. Оскільки термін затвердження  
базового нормативу частки прибутку, що спрямовується  
на виплату дивідендів за результатами фінансово- 
господарської діяльності господарських товариств у  2022  
році не настав, п ід  час розрахунку очікуваного показника 
сплати дивідендів  у  2023 році, застосовувався базовий  
норматив відрахування частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивідендів у  розм ірі 50 
відсотків згідно з  постановою  Кабінету М іністрів України  
від 08 .03 .2022  №  230 «Про затвердження базового  
нормативу відрахування частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивідендів за результатами  
фінансово-господарської діяльності у  
2021 році господарських товариств, у  статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави».
При прогнозуванні дивідендних надходж ень не 
враховуються дивіденди господарських товариств, які, 
відповідно до  дію чого законодавства, не зобов ’язані 
складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і 
менш е відсотків акцій, (часток, паїв) належить державі). 
П роцес затвердження ф інансових планів на 2023 рік 
триває, тому очікуваний обсяг надходж ень у  2023 році до  
державного бю дж ету дивідендів господарсь-ких  
товариств, корпоративні права держави яких перебувають  
у  сф ері управління Ф онду, буде уточнюватись.

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. -  Д. КЛІМЕНКОВ)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 рік

Кількість проведених 
конкурсів та призначень. 
(відп. -  Д. КЛІМЕНКОВ)

Од Дані внутрішнього 
відомчого обліку

50 100 100

Кількість укладених Од Дані внутрішнього 50 100 100
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контрактів з керівниками з 
суб’єктами
господарювання державного 
сектору економіки.
(відп. -  Д. КЛІМЕНКОВ)

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. -  Д. КЛІМЕНКОВ)

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. -  Д. ШУГАЛІЙ)

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. -  Д. ШУГАЛІЙ)

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

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду 
на 2023 рік
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року № 922-УШ «Про 
публічні закупівлі» (у разі 
фінансування).
(відп. -  Д. ШУГАЛІЙ)
Поетапне впровадження нової 
ІТ платформи Єдиного 
реєстру об’єктів державної 
власності (у разі 
фінансування).
(відп. -  Д. ШУГАЛІЙ)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду 
на 2023 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. (відп. -  Д. 
ШУГАЛІЙ)

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. -  Д. ШУГАЛІЙ)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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. - О. ЛІПІНСЬКИЙ)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

20 20 20

04211. Забезпечення надання 
відомостей про об’єкти державної

Кількість проінвентаризованих 
об’єктів державної власності,

Од. Звіти Відповідно до 
кількості

Відповідно до 
кількості

Відповідно до 
кількості
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власності (про юридичну особу та 
державне майно), які перебувають в 
управлінні Фонду державного майна 
України, до Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності.

які перебувають в управлінні 
Фонду, для надання 
відомостей до Єдиного 
реєстру об’єктів державної 
власності.
(відп. -  Д. КЛІМЕНКОВ)

підприємств, які 
перебувають у 
сфері управління 
Фонду.

підприємств,
які
перебувають у 
сфері
управління
Фонду.

підприємств, які 
перебувають у 
сфері управління 
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 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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



8
1 2 3 4 5 6 7

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 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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 2023 

рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 рік

0436. Створити 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 2023 

рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду на 
2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду на 
2025 рік



9
1 2 3 4 5 6 7

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. -  Д. ШУГАЛІЙ)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 рік

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. -  Л. ДАРАГАН)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

4 4 4

Кількість укладених договорів 
на навчання.
(відп. -  Л. ДАРАГАН)

Од. Договори на 
навчання

4 4 4

Кількість проведених 
конкурсів на зайняття посад 
державної служби.
(відп. -  Л. ДАРАГАН)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

10 10 10

Кількість працівників, які 
підвищили кваліфікацію та 
отримали сертифікати, 
посвідчення, свідоцтва.
(відп. -  Л.ДАРАГАН)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

350 350 350

Кількість прийнятих на 
державну службу.
(відп. -  Л. ДАРАГАН)

Осіб Дані внутрішнього 
відомчого обліку

50 60 60
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Кількість новопризначених 
державних службовців, що 
пройшли адаптацію 
(відп. -  Л. ДАРАГАН)

Осіб Дані
внутріш нього 
відомчого обліку

50 60 60

Кількість осіб, що пройшли
стажування
(відп. -  Л. ДАРАГАН)

Осіб Дані внутрішнього 
відомчого обліку

15 15 15

Проведення класифікації 
посад державної служб 
(відп. -  Л. ДАРАГАН)

Посад Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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 
('httD://www .sDfu.gov .иа)
(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

Порядковий 
номер в 

рейтингу 
домену (DR)

Дані Моніторингу 
інформаційного 
наповнення 
офіційних 
вебсайтів органів 
виконавчої влади

1 1 1

http://www.spfu.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua
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влади, який здійснює 
Державний комітет 
телебачення і радіомовлення 
України відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.08.2002 
№ 1302
(відп. -  Ю. БЄЛОВА)
Кількість нормативно- 
правових та розпорядчих 
документів Фонду щодо 
впровадження та ведення 
нових вебсайтів приватизації 
www .Drivatization.aov .ua 
та оренди www.orenda.aov.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.Drivatization.aov.ua, та 
оренди, розміщених на 
вебсайті Фонду 
www.orenda.aov .ua 
(відп. -  Л. АНТОНЄНКО, 
В. ДАНИЛІШИН,
Ю.БЄЛОВА,
В. ДИШЛОВИЙ)

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

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 рік

http://www.privatization.gov.ua/
http://www.orenda.gov.ua/
http://www.privatization.gov.ua/
http://www.orenda.gov.ua/
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представників Фонду 
(відп. -  Ю. БЄЛОВА)
Підготовка річних звітів 
Фонду, щоквартальних 
аналітичних довідок про 
роботу Фонду державного 
майна України, а також їх 
розміщення на офіційному 
вебсайті Фонду.
(відп. -  Ю. БЄЛОВА)

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

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 2023 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2024 рік

Відповідно до 
Плану роботи 

Фонду 
на 2025 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)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

У кількості 
отриманих 
запрошень

У кількості 
отриманих 
запрошень

У кількості 
отриманих 
запрошень

Проведення заходів в рамках 
співпраці з Transparency

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

1 та у разі 
виникнення

2 та у разі 
виникнення

2 та у разі 
виникнення
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International Ukraine у сфері 
боротьби з корупцією в 
публічній владі, реформи у 
сфері державної власності, 
удосконалення законодавства, 
інформаційних систем Фонду 
та публічних кампаній.
(відп. -  О. МИЗІНА,
Ю . БЄЛ ОВА )

необхідності необхідності необхідності

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» тощо.

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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Звітування за результатами 
моніторингу проєктів 
(програм) міжнародної 
технічної допомоги 
(відп. -  О. МИЗІНА, 
Ю . БЄЛ ОВА )

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

Проведені внутрішні аудити 
(відп. -  Ю. ЮСУПЖАНОВА)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Зведеного плану 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту
на 2023 - 2025 

роки

Відповідно до 
Зведеного 

плану
діяльності з 

внутрішнього 
аудиту

на 2023 - 2025 
роки

Відповідно до 
Зведеного плану 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту
на 2023 - 2025 

роки

Надані висновки. Надані 
рекомендації. Досягнутий 
результат. Здійснений 
моніторинг виконання 
рекомендацій

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
проведених 

аудитів

Відповідно до 
проведених 

аудитів

Відповідно до 
проведених 

аудитів
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окремо за напрямами діяльності)). 
Розвиток та удосконалення 
внутрішнього аудиту в системі 
державних органів приватизації, 
додання цінності внутрішньому 
аудиту, удосконалення навичок, 
розвиток культури етичної поведінки.

(відп. -  Ю. ЮСУПЖАНОВА)

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 плану 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту
на 2023 - 2025 

роки

Відповідно до 
Зведеного 

плану
діяльності з 

внутрішнього 
аудиту

на 2023 - 2025 
роки

Відповідно до 
Зведеного плану 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту
на 2023 - 2025 

роки

Актуалізовано інформаційний 
ресурс «База даних об’єктів 
внутрішнього аудиту»
(відп. -  Ю. ЮСУПЖАНОВА)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Зведеного плану 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту
на 2023 - 2025 

роки

Відповідно до 
Зведеного 

плану
діяльності з 

внутрішнього 
аудиту

на 2023 - 2025 
роки

Відповідно до 
Зведеного плану 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту
на 2023 - 2025 

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
постановою

Відповідно до
Порядку
здійснення
внутрішнього
аудиту та
утворення
підрозділів
внутрішнього
аудиту,
затвердженого
постановою

Відповідно до
Порядку
здійснення
внутрішнього
аудиту та
утворення
підрозділів
внутрішнього
аудиту,
затвердженого
постановою
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Кабінету Кабінету Кабінету
Міністрів Міністрів Міністрів
України від 28 України від 28 України від 28
вересня 2011 вересня 2011 вересня 2011
року № 1001 року № 1001 року № 1001
«Деякі питання «Деякі питання «Деякі питання
здійснення здійснення здійснення
внутрішнього внутрішнього внутрішнього
аудиту та аудиту та аудиту та
утворення утворення утворення
підрозділів підрозділів підрозділів
внутрішнього внутрішнього внутрішнього
аудиту» (зі аудиту» (зі аудиту» (зі
змінами) змінами) змінами)

Проведена внутрішня оцінка Од. Дані внутрішнього В ідповідно до В ідповідно до В ідповідно до
якості внутрішнього аудиту. відомчого обліку П орядку П орядку П орядку
(відп. -  Ю. ЮСУПЖАНОВА) здійснення здійснення здійснення

внутріш нього внутріш нього внутріш нього
аудиту в аудиту в аудиту в
держ авних держ авних держ авних
органах органах органах
приватизації, приватизації, приватизації,
затвердж еного затвердж еног затвердж еного
наказом  Ф онду о наказом наказом  Ф онду
від 30.09.2022 Ф онду від від 30.09.2022
№  1140 (зі 30.09.2022 № №  1140 (зі
зм інам и 1140 (зі зм інам и
внесеними змінам и внесеними
наказом  Ф онду внесеними наказом  Ф онду
від 03.11.2022 наказом від 03.11.2022
№  1331), Ф онду від №  1331),
П орядку 03.11.2022 № П орядку
проведення 1331), проведення
оцінки якості П орядку оцінки якості
функції проведення функції
внутріш нього оцінки якості внутріш нього
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аудиту в
системі
держ авних
органів
приватизації
затвердж еного
в
установленому
порядку

функції
внутріш нього
аудиту в
системі
держ авних
органів
приватизації
затвердженого
в
установленом  
у порядку

аудиту в
системі
держ авних
органів
приватизації
затвердж еного
в
установленому
порядку

Проведені навчання, семінари, 
круглі столи
(відп. -  Ю. ЮСУПЖАНОВА)

Од. Дані внутрішнього 
відомчого обліку

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду на 2023 

рік

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду на 2024 

рік

Відповідно до 
Плану роботи 
Фонду на 2025 

рік



Розділ 5. Річний план роботи Фонду державного майна України на 2023 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 В несення змін і доповнень до 

переліку о б ’єктів малої 
приватизації держ авної 
власності, щ о підлягаю ть 
приватизації, затвердж еного 
наказом  Ф онду від 04.01.2022 
№  1

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

П ротягом  року Д епартамент
приватизації

У правління аналізу 
держ авного майна 
для вклю чення до 
переліку

Д епартамент 
регіональної мережі

Н аказ Ф онду

2 В несення на затвердж ення 
У рядом  змін і доповнень до 
переліку о б ’єктів великої 
приватизації держ авної 
власності, затвердж еного 
розпорядж енням  К абінету 
М іністрів У країни від 16 січня 
2019 р. №  36-р

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «Про 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

П ротягом  року Д епартамент
приватизації

У правління аналізу 
держ авного майна 
для вклю чення до 
переліку

А кт Кабінету М іністрів 
У країни

3 Інф орм ування потенційних 
покупців про процеси 
приватизації та виставлені на

Закон У країни від 18.01.2018 
№  2269-У Ш  «Про приватизацію  
держ авного і комунального

П ротягом  року Д епартамент
IV ЙБКТІВ

Фонд держг 
П №70 від 13

О публіковані та (або) 
розповсю дж ені інформаційні 

Ж д а Ш ’ЇЩ'о о б ’єкти
£ КЕП: Умєров Р. Е. 12.01.2023 13:06 
І ЗЕВ5083160БВС59В04000000882Е5Б000124А600 
& Сертифікат дійсний з 14.10.2022 09:25 до 14.10.2024 09:25



2 П родовж ення таблиці

1 2 3 4 5 6
продаж  об’єкти приватизації 
ш ляхом розм іщ ення 
інформ аційних матеріалів у 
засобах масової інформації, в 
мережі Інтернет, зокрем а на 
офіційній промо-сторінці 
Ф онду тощо.

майна» (із зм інам и) Закон У країни 
від 09.12.2011 №  4107-У І «П ро 
Ф онд держ авного майна У країни» 
(із зм інами)

приватизації, які вклю чені до 
відповідних переліків 
о б ’єктів приватизації, тощо.

4 Н адходж ення кош тів від 
приватизації об ’єктів 
держ авної власності

Закон про Д ерж авний бю дж ет 
У країни на 2023 рік

П ротягом  року
згідно із
затвердж еним и
П ерелікам и
о б ’єктів
приватизації

Д епартам ент
приватизації

У правління великої 
приватизації

У правління малої 
приватизації

РВ Ф онду

Н адходж ення кош тів до 
держ авного бю джету

5 А наліз та  узагальнення 
результатів моніторингу та 
контролю , щ о проводиться 
органами приватизації 
стосовно виконання 
покупцями ум ов договорів 
купівлі-продаж у

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2 2 6 9 ^ П І  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

15.04.2023
15.07.2023
15.10.2023
15.01.2024 
(стосовно 
договорів за 
окремими 
ріш еннями 
К абінету 
М іністрів 
У країни)
30.04.2023
30.07.2023
30.10.2023
30.01.2024 
(щ одо інш их 
договорів)

Д епартам ент 
економічної безпеки

Л ист до К абінету М іністрів 
У країни, аналітична довідка 
щ одо результатів контролю  
виконання умов договорів 
купівлі-продаж у



3 П родовж ення таблиці

1 2 3 4 5 6

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 В зяти участь у підготовці та 
супроводж енні відповідних 
законопроєктів, спрямованих 
на удосконалення системи 
управління об ’єктами 
держ авної власності.

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

П ротягом  року Д епартам ент 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітики

П рийняття зм ін до 
законодавства щ одо 
удосконалення системи 
управління об ’єктами 
держ авної власності.

Завдання 0413. Впровадити удосконалену процедуру підготовки до приватизації 
та продажу об’єктів, здатну щорічно опрацьовувати до 500 об’єктів

7 В провадж ення удосконаленої 
процедури підготовки до 
приватизації та  продажу 
об’єктів, здатну щ орічно 
опрацьовувати до 500 о б ’єктів

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
приватизації

Д епартам ент 
регіональної мережі

Затвердж ені розпорядчі 
документи з впровадж ення 
удосконаленої процедури 
підготовки до приватизації 
та  продаж у о б ’єктів

Завдання 0414. Забезпечити продаж 30!)+ об’єктів малої приватизації щороку
8 В иставлення на продаж  

об’єктів малої приватизації на 
електронних аукціонах із 
використанням  електронної 
торгової системи 
ProZorro.П родаж і

Закон У країни від 18 січня 
2018 року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 10 травня 2018 року 
№  432 «П ро затвердж ення 
П орядку проведення електронних

П ротягом  року Д епартам ент
приватизації

РВ Ф онду

О публікування 
інформ аційних повідомлень 
про приватизацію  об’єктів 
малої приватизації на 
оф іційному веб-сайті Фонду. 
О голош ення електронного 
аукціону в електронній 
торговій системі 
ProZorro.П родаж і



4 П родовж ення таблиці

1 2 3 4 5 6
аукціонів для продаж у о б ’єктів 
малої приватизації та визначення 
додаткових ум ов продажу»
(із зм інами)

9 Забезпечити продаж  об’єктів 
малої приватизації, вклю чених 
до переліків о б ’єктів, що 
підлягаю ть приватизації, на 
суму 2 300,0 млн грн

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

П ротягом  року Д епартам ент
приватизації

У правління малої 
приватизації

РВ Ф онду

Н адходж ення кош тів до 
держ авного бю джету

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

Закон У країни від 18 січня 
2018 року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

П ротягом  року Д епартам ент
приватизації

РВ Ф онду

Д оговір купівлі-продаж у

Завдання 0415. Розгорнути велику приватизацію на засадах відкритості та прозорості відповідно до оновленого законодавства
11 П одання на затвердж ення 

У рядом  ум ов продажу 
об’єкта великої 
приватизації, розроблених 
аукціонною  комісією

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

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

П останова Кабінету М іністрів

П ротягом  року Д епартам ент
приватизації

В ідділ взаємодії з 
радниками

Д оговір про надання послуг 
радника



5 П родовж ення таблиці

1 2 3 4 5 6
У країни від 30 листопада 2016 р. 
№  878 «П ро затвердж ення 
П орядку залучення радників у 
процесі приватизації о б ’єктів 
держ авної власності» (із зм інами)

12 В иставлення на продаж  
об’єктів великої приватизації 
на електронних аукціонах із 
використанням  електронної 
торгової системи 
ProZorro.П родаж і

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

П ротягом
року

Д епартам ент
приватизації

О публікування 
інформ аційних повідомлень 
про приватизацію  об’єктів 
великої приватизації на 
оф іційному веб-сайті Фонду. 
О голош ення електронного 
аукціону в електронній 
торговій системі Рго2огго. 
П родаж і

13 У кладання договорів 
купівлі-продаж у об’єктів 
великої приватизації

Закон У країни від 18 січня 
2018 року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із 
зм інами)
Закон У країни від 9 грудня 
2011 року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного майна У країни»
(із зм інами)

П ротягом
року

Д епартам ент
приватизації

Д оговір купівлі-продаж у

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

14 Здійснення перевірок 
виконання покупцями 
держ авного майна умов 
укладених договорів купівлі- 
продаж у об'єктів приватизації

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

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
економічної безпеки

РВ Ф онду

О формлення результатів 
перевірок та  здійснення 
розрахунку ш трафних 
санкцій



6 П родовж ення таблиці
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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

15 Забезпечення контролю  за 
надходж енням до держ авного 
бю джету орендної плати за 
чинним и договорами. 
М оніторинг динаміки 
укладення та припинення 
договорів оренди з метою 
визначення тенденцій у сфері 
оренди та ін іцію вання 
внесення у разі необхідності 
законодавчих зм ін  з метою 
підтримки орендарів 
держ авного майна

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

Закон У країни від 03 ж овтня 2019 
року №  157-ІХ «П ро оренду 
держ авного та  комунального 
майна» (із зм інами)

Закон про Д ерж авний бю дж ет 
У країни на 2023 рік

П ротягом  року Д епартам ент оренди 
та розпорядж ення 
держ авним майном

РВ Ф онду

Н адходж ення до держ авного 
бю джету плати за  оренду 
держ авного майна в обсязі 
730,0 млн грн.
В несення у випадку 
необхідності проєктів 
законодавчих або 
нормативно-правових актів

Завдання 0422. Забезпечити реалізацію функції орендодавця державного майна через електронну систему ProZorro-Продажі
16 Реалізація повноваж ень 

Ф онду, його регіональних 
відділень як орендодавців 
держ авного майна з 
урахуванням  зм ін  у 
законодавстві у період 
воєнного стану

Закон У країни від 03 ж овтня 2019 
року №  157-ІХ «П ро оренду 
держ авного та  комунального 
майна» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оренди 
та розпорядж ення 
держ авним майном 
РВ Ф онду

У кладення договорів оренди 
через електронну систему 
ProZorro-П родаж і. 
Забезпечення підписання не 
менш е 50%  договорів оренди 
в електронній формі

Завдання 0423. Забезпечити діджиталізацію процесів оренди державного майна

17 В провадж ення в рамках 
М еморандуму про 
співробітництво м іж  Ф ондом 
та Ф ондом «Євразія» (проєкт 
між народної технічної 
допомоги «П розорість та 
підзвітність у держ авному 
управлінні та послугах

Закон У країни від 03 ж овтня 2019 
року №  157-ІХ «П ро оренду 
держ авного та  комунального 
майна» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент оренди 
та розпорядж ення 
держ авним майном

Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

Забезпечення електронної 
взаємодії м іж  орендарями, 
орендодавцями, 
балансоутрим увачам и і 
органами управління, а 
також  електронною  
торговою  системою  
«Prozzoro.П родаж і» через
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(TA PA S)» онлайн платформи 
управління орендою  
держ авного майна для 
забезпечення алгоритмізації і 
автоматизації процесів 
створення, підписання, 
оприлю днення документів і 
ріш ень, п ов’язаних з 
передачею  в оренду 
держ авного майна, а також  
пов’язаних із припиненням 
орендних відносин

РВ Ф онду онлайн платформу 
управління орендою  
держ авного майна

Завдання 0425. Забезпечення розробки та супроводження змін до законодавства щодо інвестиційної оренди та списання державного
майна

18 Розробка та супроводж ення 
зм ін до законодавства щодо 
інвестиційної оренди та 
списання держ авного майна

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

Закон У країни від 03 ж овтня 2019 
року №  157-ІХ «П ро оренду 
держ авного та  комунального 
майна» (із зм інами)

Протягом року Д епартам ент оренди 
та розпорядж ення 
держ авним майном

П рийняття зм ін до 
законодавства щ одо 
інвестиційної оренди та 
списання держ авного майна

Завдання 0425. Забезпечити проведення моніторингу сплати дивідендів до державного бюджету господарськими
товариствами, що належать до сфери управління Фонду

19 М оніторинг сплати до 
держ авного бю джету 
дивідендів, нарахованих на

Закон У країни від 21 вересня 2006 
року №  185 «П ро управління 
об ’єктами держ авної власності»

П ротягом  року Д епартам ент
фінансів

Щ ом ісячне інформування 
М іністерства економіки 
У країни, службові записки
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акції (частки) господарських 
товариств, які є у держ авній 
власності та  належ ать до 
сфери управління Ф онду

(із зм інами)

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

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
20 Затвердж ення річних 

ф інансових планів 
господарських товариств та 
держ авних підприємств, що 
належ ать до сфери управління 
Ф онду, здійснення контролю  
за їх  виконанням  у 
встановленому порядку

Господарський кодекс У країни Затвердж ення до
01.09.2023, 
підприємства 
електроенерге
тики -  до
31.12.2023, 
контроль 
виконання -  
протягом  року

Д епартам ент
фінансів

Затвердж ення річних 
ф інансових планів 
господарських товариств та 
держ авних підприємств, що 
належ ать до сфери 
управління Ф онду

21 Здійснення оціню вання 
результатів ф інансово- 
господарської діяльності та 
проведення аналізу 
ефективності управління 
підприємствами держ авного 
сектору економіки, які 
перебуваю ть в управлінні 
Ф онду

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «П ро 
управління о б ’єктами державної 
власності» (із зм інами)

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

15.04.2023, 
протягом  45 днів 
після закінчення 
звітного 
кварталу

Д епартам ент
фінансів

Л ист М іністерству економіки 
У країни

22 П роведення конкурсного 
відбору керівників суб’єктів 
господарю вання держ авного 
сектору економіки з метою 
забезпечення ефективним 
менедж ментом

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 3 вересня 2008 р. 
№  777 «П ро проведення 
конкурсного відбору керівників 
суб’єктів господарю вання 
держ авного сектору економіки»

П ротягом  року Д епартам ент 
моніторингу та 
оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів 
господарю вання

Ріш ення комісії про 
затвердж ення результатів 
конкурсного відбору
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23 П роведення конкурсного 

відбору кандидатів на посаду 
незалеж ного члена наглядової 
ради держ авного унітарного 
підприємства та 
господарського товариства, у 
статутному капіталі якого 
більш е 50 відсотків акцій 
(часток) належ ать державі

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 10 березня 2017 р. 
№  142 «Деякі питання управління 
держ авним и унітарним и 
підприємствами та 
господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яких більш е 
50 відсотків акцій (часток) 
належ ать державі»

П ротягом  року Д епартам ент 
моніторингу та 
оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів 
господарю вання

Ріш ення комісії про 
затвердж ення результатів 
конкурсного відбору

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

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

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185 «П ро 
управління о б ’єктами державної 
власності» (із зм інами)

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

Щ оквартально Д епартамент
фінансів

Л ист М іністерству економіки 
У країни

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

Є диного реєстру об ’єктів 
держ авної власності за 
результатами інвентаризації 
об ’єктів держ авної власності, 
проведеної суб’єктами 
управління об ’єктами 
держ авної власності

Закон У країни від 21 вересня 2006 
року №  185 «П ро управління 
об ’єктами держ авної власності» 
(із зм інами)

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

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 14 квітня 2004 року

Щ оквартально Д епартамент 
цифрового розвитку 
та ІТ

В несення зм ін  до Єдиного 
реєстру об ’єктів державної 
власності
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№  467 «П ро затвердж ення 
П олож ення про Єдиний реєстр 
об ’єктів держ авної власності» (із 
зм інами)

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 30 листопада 2005 
року №  1121 «П ро затвердж ення 
М етодики проведення 
інвентаризації о б ’єктів державної 
власності» (із зм інами)

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

Закон У країни від 21 вересня 2006 
року №  185 «П ро управління 
об ’єктами держ авної власності» 
(із зм інами)

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

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

Н аказ Ф онду держ авного майна 
У країни від 23 березня 2005 року 
№  622 «П ро затвердж ення 
П орядку та умов користування 
Єдиним реєстром  о б ’єктів

П остійно Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

Лист, служ бова записка
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держ авної власності» (у редакції 
наказу Ф онду держ авного майна 
У країни від 06 серпня 2013 року 
№  1535, зареєстрованого в 
М іністерстві ю стиції У країни 
27 серпня 2013 року за 
№  1470/24002)

27 Розробка нормативно- 
правових актів щодо 
формування та ведення 
Є диного реєстру об ’єктів 
держ авної власності, зокрем а 
законів У країни «П ро Ф онд 
держ авного майна У країни», 
«П ро управління об ’єктами 
держ авної власності», 
постанов К абінету М іністрів 
У країни, наказів Ф онду 
держ авного майна

Закон У країни від 18.11.2021 
№  1907-ІХ «П ро публічні 
електронні реєстри».

Розпорядж ення К М У  від 
24.02.2021 №  149-р «П ро 
затвердж ення плану дій  із 
впровадж ення Ініціативи 
«П артнерство «В ідкритий Уряд» 
у 2021 -  2022 роках»

П ротягом  року Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

Н ормативно-правові акти

28 Розроблення технічних вимог 
щ одо створення ІТ платформи 
Є диного реєстру об ’єктів 
держ авної власності

Закон У країни від 25 грудня 
2015 року №  922-У ІІІ «П ро 
публічні закупівлі» (із зм інами)

П ротягом  року 
(у разі
ф інансування)

Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

Д оговір про закупівлю  
послуг та  акт виконаних 
робіт

29 П оетапне впровадж ення нової 
ІТ платформи Є диного реєстру 
об ’єктів держ авної власності

Закон У країни від 9 грудня 2011 
року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного майна У країни» (із 
змінами).

П ротягом  року 
(у разі
ф інансування)

Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

П лан робіт
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Завдання 0429. Забезпечити відкриття та інтеграцію державних реєстрів, які створені та адмініструються Фондом

30 Здійснення заходів, п ов’язаних 
з забезпеченням  відкриття 
та  інтеграції держ авних 
реєстрів, які створені та 
адмініструю ться Ф ондом

Закон У країни від 9 грудня 2011 
року №  4107-У І «П ро Ф онд 
держ авного майна У країни» (із 
змінами).

П ротягом  року 
(у разі
ф інансування)

Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

В ідкриті та  інтегровані в 
інф ормаційне поле держ ави 
реєстри, які створені та 
адмініструю ться Ф ондом.

04210. Забезпечення здійснення контролю за дотриманням законодавства структурними підрозділами апарату Фонду та його 
регіональними відділеннями під час: приватизації, оренди, розпорядження та управління державним майном

31 Забезпечення здійснення 
контролю  за дотриманням 
законодавства структурними 
підрозділами апарату Ф онду 
та  його регіональними 
відділеннями під час: 
приватизації, оренди, 
розпорядж ення та  управління 
держ авним  майном

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

Закон У країни від 21 вересня 
2006 року №  185-У «П ро 
управління об'єктами державної 
форми власності» (із зм інами)

Закон У країни від 03 ж овтня 2019 
року №  157-ІХ «П ро оренду 
держ авного та  комунального 
майна (із зм інами)
Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

П ротягом  року Д епартам ент 
економічної безпеки

Д овідка про результати 
перевірки, протокол 
засідання робочої групи

Д оповідна записка Голові 
Ф онду про результати 
перевірки
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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
32 Забезпечення надання 

відомостей про о б ’єкти 
держ авної власності (про 
ю ридичну особу та держ авне 
майно), які перебуваю ть в 
управлінні Ф онду за 
результатами інвентаризації 
об ’єктів держ авної власності

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 30 листопада 2005 р. 
№  1121 «П ро затвердж ення 
М етодики проведення 
інвентаризації о б ’єктів державної 
власності»

Щ оквартально Д епартам ент 
моніторингу та 
оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів 
господарю вання.

Н адання відомостей до 
Є диного реєстру о б ’єктів 
держ авної 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

33 Розроблення проєкту наказу 
Ф онду «П ро затвердж ення 
П орядку визначення оціночної 
вартості нерухомості та 
об ’єктів незаверш еного 
будівництва, неподільного 
об ’єкта незаверш еного 
буді вництва/майбутнього 
об ’єкта нерухомості, що 
продаю ться (обміню ю ться)» та 
забезпечення його держ авної 
реєстрації.

Закон У країни від 05 грудня 2019 
року №  354-ІХ  «П ро внесення 
зм ін  до П одаткового кодексу 
У країни щ одо ліквідації 
корупційної схеми у сфері 
реєстрації інформації зі звітів про 
оцінку об ’єктів нерухомості та 
прозорості реалізації майна»

Д оручення П рем ’єр-м іністра 
У країни від 10 лю того 2020 року 
№  47845/1/1-19

листопад 2023 Д епартам ент оцінки 
майна, майнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності 
У правління 
адміністрування і 
підтримки 
користувачів 
автоматизованої 
інформаційно- 
телекомунікаційної 
системи (АІТС)

Н орм ативно-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 М одернізація та 
вдосконалення держ авної 
автоматизованої системи 
Д ерж авного реєстру

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «П ро оцінку 
майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в

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

Розроблений програмний 
продукт
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оціню вачів та  суб’єктів 
оціночної діяльності, зокрем а з 
метою  інтеграції його даних 
до Єдиної бази даних звітів 
про оцінку

У країні» (із зм інами)

Закон У країни від 05 грудня 2019 
року №  354-ІХ  «П ро внесення 
зм ін до П одаткового кодексу 
У країни щ одо ліквідації 
корупційної схеми у сфері 
реєстрації інформації зі звітів про 
оцінку об ’єктів нерухомості та 
прозорості реалізації майна»

У правління роботи з 
оціню вачами 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
35 С упроводж ення ухвалення 

зм ін до Закону У країни «П ро 
оцінку майна, м айнових прав 
та  професійної оціночної 
діяльності в Україні», якими 
впровадж ую ться нові підходи 
регулю вання професійної 
оціночної діяльності та  оцінки 
майна, зокрем а нерухомого 
майна.

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «П ро оцінку 
майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
У країні» (із змінами)

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

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

У правління оцінки 
майна

П роєкт Закону У країни

Ф онд забезпечив участь у 
розробці законопроєкту, 
розроблено проєкт Закону 
У країни «П ро внесення зм ін 
до Закону У країни «П ро 
оцінку майна, м айнових прав 
та  професійну оціночну 
діяльність в У країні»

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

36 С кладення актів оцінки майна 
та  рецензування актів оцінки 
майна рецензентами, що 
працю ю ть в Ф онді та його 
регіональних відділеннях

Закон У країни від 18 січня 
2018 року №  2269-У ІІІ «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

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

У правління оцінки 
майна

Інф орм ація про кількість 
складених актів оцінки 
майна та  рецензій на акти 
оцінки майна
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П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 10 грудня 2003 року 
№  1891 «П ро затвердж ення 
М етодики оцінки майна» (із 
змінами)

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

Н аказ Ф онду держ авного майна 
У країни від 23.12.2019 №  1456 
«П ро затвердж ення П орядку 
визначення оціночної вартості 
пакетів акцій акціонерних 
товариств, що пропоную ться для 
продаж у на аукціоні», 
зареєстрований у М іністерстві 
ю стиції У країни 05.03.2020 за 
№  242/34525

37 Рецензування звітів про оцінку 
майна рецензентами, що 
працю ю ть в Ф онді та його 
регіональних відділеннях

Закон У країни від 18 січня 
2018 року №  2269-У Ш  «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

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

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

У правління оцінки 
майна

У правління роботи з

Інф орм ація про кількість 
складених рецензій на звіти 
про оцінку майна
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П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 10 грудня 2003 року 
№  1891 «П ро затвердж ення 
М етодики оцінки майна» (із 
змінами)

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

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

Н аказ Ф онду держ авного майна 
У країни від 31 ж овтня 2011 року 
№ 1585/1 «П ро затвердж ення 
П олож ення про порядок 
рецензування звітів про оцінку 
майна та  м айнових прав 
рецензентами, що працю ю ть у 
штаті Ф онду держ авного майна 
У країни, його регіональних 
відділень та  представництв» (із 
зм інами)

оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

38 К онтроль за  виконанням 
суб’єктами оціночної

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «П ро оцінку

П ротягом  року Д епартам ент оцінки 
майна, майнових

К ількість розглянутих 
Екзаменаційною  комісією
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діяльності та  оціню вачами 
вимог законодавства

майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
У країні» (із змінами)

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

прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління роботи 
з оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

питань щ одо професійної 
діяльності оціню вачів. 
К ількість наказів Фонду, 
виданих на підставі ріш ень 
Екзам енаційної комісії щ одо 
позбавлення (анулю вання) 
кваліф ікаційних свідоцтв 
(кваліф ікаційних 
документів) оціню вачів. 
К ількість наказів Фонду 
щ одо анулю вання 
сертифікатів суб’єктів 
оціночної діяльності у 
з в ’язку із поруш енням ними 
вимог норм ативно-правових 
актів з оцінки майна, 
виявлених ш ляхом 
проведення рецензування 
К ількість наказів Ф онду про 
зупинення/поновлення 
кваліф ікаційних свідоцтв 
оціню вачів

39 В едення Д ерж авного реєстру 
оціню вачів та  суб’єктів 
оціночної діяльності

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-ІІІ «П ро оцінку 
майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
У країні» (із змінами)

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

П ротягом
року

Д епартам ент оцінки 
майна, майнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління роботи 
з оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
Діяльності

Інф орм ація про кількість 
внесених записів до 
Д ерж авного реєстру 
оціню вачів та  суб’єктів 
оціночної діяльності
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Завдання 0435. Модернізувати систему рецензування звітів про оцінку

40 Розроблення концепції 
оновлення системи 
рецензування звітів про оцінку

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «П ро оцінку 
майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні»

П ротягом
року

Д епартам ент оцінки 
майна, майнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління оцінки 
майна

У правління роботи з 
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

Розроблена концепція із 
врахуванням  основних 
полож ень і принципів

Завдання 0436. Створити сервіс видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та інтегрувати його 
до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія»

41 Розроблення концепції 
створення сервісу видачі 
сертифікатів суб’єктів 
оціночної діяльності та  його 
інтеграції до Є диного 
держ авного вебпорталу 
електронних послуг «П ортал 
Д ія»

Закон У країни від 12 липня 
2001 року №  2658-Ш  «П ро 
оцінку майна, м айнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні»

П ротягом
Року

Д епартам ент оцінки 
майна, майнових 
прав та  професійної 
оціночної діяльності

У правління роботи з 
оціню вачами та 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

Розроблена концепція із 
врахуванням  основних 
полож ень і принципів
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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

42 Здійснення заходів, п ов’язаних 
з заміною , закупівлею  
устаткування програмного 
забезпечення та ліцензій, 
необхідних для забезпечення 
належ них умов 
ф ункціонування Ф онду

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

Закон У країни від 25 грудня 
2015 року №  922-У ІІІ «П ро 
публічні закупівлі» (із зм інами)

П ротягом  року 
(у разі
ф інансування)

Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

Д епартам ент 
регіональної мережі

Д оговір про закупівлю  
та акт виконаних робіт

43 Розроблення нормативно- 
правових та розпорядчих 
документів Ф онду з питань 
впровадж ення довгострокової 
ІТ-стратегії

Закон У країни від 04 лю того 
1998 року «П ро Н аціональну 
програму інформатизації» (із 
зм інами)

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

П ротягом  року Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

П ропозиції для формування 
завдань Н аціональної 
програми інформатизації 
на 2023 - 2025 роки, 
нормативно-правові та 
розпорядчі докум енти Ф онду

Завдання 0442. Удосконалення системи внутрішнього контролю. 
Забезпечення діяльності з управління ризиками

44 В провадж ення Заходів щодо 
удосконалення системи 
внутріш нього контролю  у 
Ф онді держ авного майна 
У країни та його регіональних 
відділеннях за  п ’ятьм а 
елементами внутріш нього 
контролю:
- внутріш нє середовищ е;

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 12.12.2018 р. №  1062 
«П ро затвердж ення О сновних 
засад здійснення внутріш нього 
контролю  розпорядниками 
бю дж етних кош тів та  внесення 
зм ін  до постанови Кабінету 
М іністрів У країни від 28 вересня
2011 р. №  1001»

П ротягом  року Відділ
внутріш нього
контролю

Структурні 
підрозділи Ф онду

РВ Ф онду

Реєстр ризиків

Інф орм ація щ одо управління 
ризиками

П лан з реалізації заходів 
контролю  та моніторингу 
впровадж ення їх результатів
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- управління ризиками; - 
заходи контролю ;
- інф орм ація та комунікація 
(інф ормаційний та 
ком унікаційний обмін);
- моніторинг.

Інструкція з організації та 
здійснення внутріш нього 
контролю  в Ф онді держ авного 
майна У країни, затвердж ена 
наказом Ф онду від 21.04.2021 
№  668

Н аказ Ф онду держ авного майна 
У країни від 30.04.2021 №  746

Звіт про організацію  та 
здійснення внутріш нього 
контролю  у розрізі елементів 
внутріш нього контролю  
Ф онду держ авного майна 
У країни

Завдання 04̂  
про державну

3. Удосконалити процеси управління персоналом з урахуванням законод. 
службу. Забезпечити добір кваліфікованих кадрів, навчання і розвиток пе

авства
рсоналу

45 Н аправлення працівників 
Ф онду на навчання відповідно 
до укладених договорів на 
навчання

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-У Ш  «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

Н акази щ одо направлення на 
навчання

46 О рганізаційно-методичне 
забезпечення проведення 
конкурсів на зайняття посад 
держ авної служ би у Фонді

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-У Ш  «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

П ротоколи засідань 
конкурсних комісій, накази 
на призначення за 
результатам и конкурсу

47 О рганізація підвищ ення 
кваліф ікації працівників

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-У Ш  «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

Сертифікати, посвідчення, 
свідоцтва

48 О рганізація роботи щодо 
стаж ування у Фонді

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-У Ш  «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

Звіт про стаж ування

49 М оніторинг та  документальне 
оформлення проходж ення 
держ авної служби 
працівниками апарату Ф онду 
та керівним складом 
регіональних відділень Ф онду

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-У Ш  «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

Н аказ

50 О рганізація проведення 
адаптації новопризначених 
держ авних службовців

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-У Ш  «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

Ф орма зворотного зв ’язку
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51 М оніторинг ш татних розписів 

регіональних відділень Ф онду 
та зм ін до них

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-УПІ «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

Ш татний розпис

52 П роведення класифікації 
посад держ авної служби

Закон У країни від 10 грудня 2015 
року №  889-У ІІІ «П ро державну 
службу» (із зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент
управління
персоналом

В ідом ість до Н А Д С щ одо 
класифікації посад 
держ авної служ би у Фонді 
держ авного майна У країни

Завдання 0 
зокрема з г

>4 4 4 . Забезпечити ефективність комунікацій з усіма зацікавленими сторонами, 
зомадськістю, журналістами, депутатським корпусом, іншими органами влади

53 А втоматизація обліку та 
відображ ення активів, що 
пропоную ться для передачі в 
оренду або передані в оренду, 
запровадж ення інф ормаційного 
ресурсу для розкриття 
інформації про всі потенційні 
о б ’єкти оренди, створення 
електронної системи 
управління договорами оренди 
держ авного майна.

Закон У країни від 03 ж овтня 2019 
року №  157-ІХ «П ро оренду 
держ авного та  комунального 
майна» (із зм інами)

Розпорядж ення Кабінету 
М іністрів У країни від 17 лю того 
2021 року №  365-р «Деякі 
питання цифрової трансформації»

П ротягом  року Д епартам ент оренди 
та розпорядж ення 
держ авним майном

Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

РВ Ф онду

Впроваджено проект цифрової 
трансформації оренди 
державного майна (е-Оренда).

54 В идання нормативно-правових 
та розпорядчих документів 
Ф онду щ одо впровадж ення 
системи ефективної 
комунікації з громадськістю , 
ж урналістами

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

Закон У країни від 2 ж овтня 1992 
року №  2657-Х ІІ «П ро 
інформацію »

Закон У країни від 23 вересня 1997 
року №  539/97-ВР «П ро порядок 
висвітлення діяльності органів 
держ авної влади та органів

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

В идано нормативно-правові 
та  розпорядчі документи 
Ф онду
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м ісцевого самоврядування в 
У країні засобам и масової 
інформації»

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 3 листопада 2010 року 
№  996 «П ро забезпечення участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації держ авної політики» (із 
зм інами)

55 Інформ аційне наповнення 
блогів з метою  висвітлення 
діяльності Ф онду на сайтах 
інформ аційних агентств

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

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

О публіковано інформаційні 
повідомлення

56 Розм іщ ення інформаційних 
повідомлень про діяльність 
Ф онду держ авного майна 
У країни на офіційному 
вебсайті Фонду: 
http://w w w .spfu.gov.ua

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

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У ІІІ «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами) 
та  законодавство з питань 
корпоративного управління, 
оцінки, оренди

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

Розм іщ ено інформаційні 
повідомлення про діяльність 
Ф онду

57 П ублікація повідомлень про 
діяльність Ф онду в сфері 
приватизації на 
вебсайті Фонду: 
w w w .privatization.gov.ua

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

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У ІІІ «П ро 
приватизацію  держ авного і

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

О публіковано повідомлення 
про діяльність Ф онду з 
питань в сфері приватизації

http://www.spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua
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комунального майна» (із зм інами)

58 П ублікація повідомлень про 
діяльність Ф онду в сфері 
оренди держ авного майна на 
вебсайті Фонду: 
w w w .orenda.gov.ua

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

Закон У країни від 03 ж овтня 2019 
року №  157-ІХ «П ро оренду 
держ авного та  комунального 
майна» (із зм інами)

П останова К М У  від 3 червня 2020 
року №  483 «Деякі питання 
оренди держ авного та 
комунального майна»

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

О публіковано повідомлення 
про діяльність Ф онду з 
питань в сфері оренди 
держ авного майна

59 В исвітлення діяльності Ф онду 
у соціальних мережах 
ТаееЬоок, Tw itteг,Telegram

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

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У ІІІ «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна»

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

Facebook розміщ ення 
публікацій, відео, 
ф ункціонування сторінки 
регіональних відділень; 
публікування інформації у 
щ отиж невій рубриці «Д умка 
експерта».
Tw itter розм іщ ення дописів з 
візуалізаціями. 
Telegram -канал - розміщ ення 
дописів «П риватизація в 
Україні».
Telegram -канал «О ренда в 
Україні».

60 У часть у проведенні 
публічних заходів (круглі 
столи, презентації, 
конференції, брифінги) щодо

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

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

В зято участь у проведенні 
заходів

http://www.orenda.gov.ua
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1 2 3 4 5 6
яких забезпечено 
інф ормаційне та  організаційне 
супроводж ення участі 
представників Ф онду

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У П І «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

61 Розробка та затвердж ення 
«О рієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю  на рік», 
внесення зм ін до нього

П останова К М У  від 03.11.2010 
№  966 «П ро забезпечення участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації держ авної політики» (зі 
зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

В идано накази щ одо 
затвердж ення «О рієнтовного 
плану проведення 
консультацій з 
громадськістю  на рік» та 
внесення зм ін до нього

62 П роведення консультацій з 
громадськістю  (круглих 
столів, конференцій, 
опитувань і т. ін.) з актуальних 
питань діяльності Ф онду, у 
тому числі щ одо проєктів 
нормативно-правових актів 
розробником  яких є Ф онд

П останова К М У  від 03.11.2010 
№  966 «П ро забезпечення участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації держ авної політики» (зі 
зм інами)

Д оручення П рем ’єр-м іністра 
У країни від 02.06.2020 
№  23097/0/1-20

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

П ідготовлено звіти

63 О рганізація та  забезпечення 
діяльності Громадської ради 
при Ф онді держ авного майна 
У країни

П останова К М У  від 03.11.2010 
№  966 «П ро забезпечення участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації держ авної політики» (зі 
зм інами)

П ротягом  року -  
у разі
скасування 
воєнного стану 
та обмежень, 
встановлених 
постановою  
К М У  від 16 
серпня 2022 
року №  909, 
згідно з якими 
формування 
нового складу 
громадських рад

Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

В идано накази щ одо 
ф ормування Громадської 
ради при Фонді держ авного 
майна У країни
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1 2 3 4 5 6
при
міністерствах,
інш их
центральних 
органах 
виконавчої 
влади, Ради 
міністрів 
А втономної 
Республіки 
Крим, обласних, 
К иївської та 
Севастопольської 
міських, 
районних, 
районних у 
м. Києві та 
Севастополі 
держ авних 
адміністраціях в 
період воєнного 
стану на 
території 
У країни та 
протягом  ш ести 
місяців з дня 
його припинення 
чи скасування не 
проводиться.

64 О рганізація проведення 
громадської експертизи 
діяльності Ф онду

П останова К М У  від 05.11.2008 
№  976 «П ро затвердж ення 
П орядку сприяння проведенню  
громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади» (зі

У  разі
надходж ення 
запиту від 
інституту 
громадянського

Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

П роведено громадську 
експертизу діяльності Фонду 
(у разі надходж ення запиту 
від інституту 
громадянського суспільства)
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1 2 3 4 5 6
зм інами) суспільства

65 О рганізація прийомів 
громадян керівним складом 
Ф онду

Закон У країни від 02.10.1996 
№ 393/96-В Р «П ро звернення 
громадян» (зі зм інами)

У каз П резидента У країни від 
07.02.2008 №  109/2008 «П ро 
перш очергові заходи щ одо 
забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного 
права на звернення до органів 
держ авної влади та органів 
м ісцевого самоврядування»

П ротягом  року -
у разі зняття
карантинних
обмежень,
передбачених
наказом Ф онду
держ авного
майна У країни
від 26.03.2020
№ 560 «П ро
припинення
прийому
громадян»,
згідно з яким
проведення
особистого
прийому
громадян
керівним
складом Ф онду
тим часово
припинено у
зв'язку з
карантинними
обмеж еннями
через пандемію
вірусу.

Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

О рганізовано проведення 
прийомів (кількість)

66 О рганізація роботи «гарячої 
лінії» Ф онду

Розпорядж ення К М У  від 
09.06.2011 №  589-р «П ро 
схвалення К онцепції створення 
Н аціональної системи 
опрацю вання звернень до органів 
виконавчої влади»

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

У сне роз’яснення- 
консультація, оформлене 
письмове звернення 
(кількість)
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1 2 3 4 5 6
Д оручення Секретаріату К М У  
від 24.10.2011 № 11661/0/2-11

67 О рганізація роботи із 
запитам и на публічну 
інформацію , щ о надходять до 
Ф онду відповідно до Закону 
У країни «П ро доступ до 
публічної інформації» 
(прийом, реєстрація, 
опрацю вання, контроль); 
звітність

Закон У країни від 13.01.2011 
№  2939-ІУ  «П ро доступ до 
публічної інформації» (зі зм інами)

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

Зареєстрований запит на 
публічну інформацію  в ІС 
"СЕД ДОП" (кількість); 
проконтрольований щ одо 
закриття та  знятий з 
контролю  в ІС "СЕД ДОП" 
запит (кількість); звіт 
(кількість)

68 О рганізація опрацю вання 
звернень громадян, що 
надходять до Ф онду 
відповідно до Закону У країни 
"Про звернення громадян" 
(прийом реєстрація, 
опрацю вання, контроль); 
звітність

Закон У країни від 02.10.1996 
№  393/96-ВР «П ро звернення 
громадян» (зі зм інами)

Д оручення К М У  від 05.03.2018 
№  8815/1/1-18

Д оручення К М У  від 14.02.2008 
№  7960/1/1-08

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

Зареєстроване звернення 
громадян в ІС "СЕД ДОП" 
(кількість);
проконтрольоване щ одо 
закриття та  зняте з контролю  
в ІС "СЕД ДОП" звернення 
(кількість); зв іт (кількість)

69 Забезпечення взаємодії з 
держ авною  установою  
«У рядовий контактний центр» 
щ одо оперативного реагування 
на звернення, що надходять на 
урядову «гарячу лінію » за 
допомогою  засобів 
телеф онного зв ’язку та  через 
вебсайт «У рядового 
контактного центру»

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 27.11.2019 
№  976 «Деякі питання Єдиної 
системи опрацю вання звернень»

П ротягом  року Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

П рийняте до розгляду 
звернення в Н аціональній 
системі опрацю вання 
звернень; зареєстроване 
звернення в ІС "СЕД ДОП" 
(кількість);
проконтрольоване щ одо 
закриття та  зняте з контролю  
в ІС "СЕД ДОП" звернення 
(кількість); внесена 
інф орм ація про опрацьоване



28 П родовж ення таблиці

1 2 3 4 5 6
звернення разом  із 
відповіддю  до Н аціональної 
системи опрацю вання 
звернень

Завдання 0445. Залучити міжнародну експертну та технічну допомогу до виконання основних завдань Фонду.
Посилити співпрацю з міжнародними організаціями

70 П ош ирення інформації про 
об ’єкти приватизації у 
представництвах між народних 
організацій, посольствах з 
метою  залучення потенційних 
покупців та інвесторів до 
процесу приватизації

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

Закон У країни від 18 січня 2018 
року №  2269-У ІІІ «П ро 
приватизацію  держ авного і 
комунального майна» (із зм інами)

П ротягом  року У правління 
євроінтеграції та 
взаєм озв’язку з 
між народними 
організаціями

Інформаційно-аналітичні
матеріали

71 Забезпечення участі 
представників Ф онду у роботі 
спільних м іж держ авних та 
м іж відомчих комісій і 
комітетів, а також  організації 
реалізації м іж урядових 
дом овленостей і положень 
м іж держ авних та м іж відомчих 
угод

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

П ротягом  року У правління 
євроінтеграції та 
взаєм озв’язку з 
між народними 
організаціями

Д епартам ент 
корпоративних прав 
держ ави

Звіти
Забезпечено підготовку

72 П роведення заходів в рамках 
співпраці з Transparency 
International U kraine у сфері 
боротьби з корупцією  в 
публічній владі, реф орми у 
сфері держ авної власності, 
удосконалення законодавства, 
інформ аційних систем Ф онду 
та публічних кампаній

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

П ротягом  року У правління 
євроінтеграції та 
взаєм озв’язку з 
між народними 
організаціями

Д епартам ент 
цифрового розвитку 
та ІТ

О рганізовано та проведено 
публічні кампанії щ одо 
популяризації інф ормаційних 
систем Фонду, його роботи 
та процесів приватизації в 
Україні
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1 2 3 4 5 6

Д епартам ент 
комунікацій та 
маркетингу

73 О рганізація залучення 
зовніш ньої допом оги для 
виріш ення нагальних проблем 
у сфері приватизації, 
оціночної діяльності, 
корпоративного управління та 
оренди

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

П ротягом  року У правління 
євроінтеграції та 
взаєм озв’язку з 
між народними 
організаціями

П ідготовка пропозицій, 
моніторинг, звітність

Завдання 0446. Забезпечити аналіз та опрацювання законопроєктів, внесених до Верховної Ради України 
народними депутатами України, для запобігання гальмуванню реалізації державної політики

74 А наліз та  опрацю вання 
законопроєктів, внесених до 
Верховної Ради У країни 
народними депутатами 
України.

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 18 липня 2007 р. 
№  950 «П ро затвердж ення 
Регламенту К абінету М іністрів 
У країни»

П ротягом  року Д епартам ент 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітики

Структурні 
підрозділи Ф онду

П ідготовлено позиції Фонду 
до законопроєктів, внесених 
до Верховної Ради У країни 
народними депутатами 
У країни, подано КМ У , ВРУ, 
держ авним  органам, внесено 
до модуля взаємодії

75 П ідготовка, участь у 
підготовці проєктів 
експертних висновків до 
законопроєктів, внесених до 
Верховної Ради У країни 
народними депутатами 
України.

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 18 липня 2007 р. 
№  950 «П ро затвердж ення 
Регламенту К абінету М іністрів 
У країни»

П ротягом  року Д епартам ент 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітики

Структурні 
підрозділи Ф онду

П ідготовлено проєкти 
експертних висновків до 
законопроєктів, внесених до 
Верховної Ради У країни 
народними депутатами 
У країни, подано КМ У, 
держ авним  органам, внесено 
до модуля взаємодії

76 П роведення, участь у 
проведенні експертизи законів 
У країни, щ о подаю ться на 
підпис П резидентові України.

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 18 липня 2007 р. 
№  950 «П ро затвердж ення 
Регламенту К абінету М іністрів 
У країни»

П ротягом  року Д епартам ент 
законодавчого 
забезпечення та 
аналітики

П роєкти експертиз законів 
У країни, що подаю ться на 
підпис П резидентові 
У країни, направлено КМ У, 
держ авним  органам
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1 2 3 4 5 6
Структурні 
підрозділи Ф онду

77 О рганізація роботи з 
виконання укладених щодо 
між народної експертної та 
технічної допомоги 
меморандумів з П роєктами 
U SA ID  «П ідтримка 
організацій - лідерів у протидії 
корупції в Україні 
«В заєм одія» , «Д іяльність у 
рамках реф орм и держ авних 
підприємств У країни», 
П роєктом  U SA ID /U K  
«П розорість та  підзвітність в 
органах держ авного 
управління та  послугах/ 
TAPAS», П роєктом  SIDA 
«Еф ективне управління 
держ авним и активами та 
громадський контроль» тощо. 
Звітування за  результатами 
моніторингу проєктів 
(програм) м іжнародної 
технічної допомоги

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

П останова Кабінету М іністрів 
У країни від 15.02.2002 №  153 
«П ро створення єдиної системи 
залучення, використання та 
моніторингу м іжнародної 
технічної допомоги» (із зм інами)

Щ опівроку до 10 
липня та до 10 
січня (Ф онд -  
Реципієнт)

Щ опівроку до 30 
липня та 30 
січня (Ф онд -  
Бенефіціар)

У правління 
євроінтеграції та 
взаєм озв’язку з 
між народними 
організаціями

Структурні 
підрозділи Ф онду

Звіти
Забезпечено подання до 
Бенеф іціарів проєктів 
(програм) та Кабінету 
М іністрів У країни
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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
78 Забезпечення функціонування 

внутріш нього аудиту в системі 
органів приватизації

П орядок здійснення внутріш нього 
аудиту та  утворення підрозділів 
внутріш нього аудиту, 
затвердж ений постановою  
Кабінету М іністрів У країни від 28 
вересня 2011 року №  1001 «Деякі 
питання здійснення внутріш нього 
аудиту та  утворення підрозділів 
внутріш нього аудиту» (із зм інами)

Стандарти внутріш нього аудиту, 
затвердж ені наказом М іністерства 
ф інансів У країни від 04 жовтня 
2011 року №  1247, зареєстрованим 
в М іністерстві ю стиції У країни 
20 ж овтня 2011 року за 
№  1219/19957 (із зм інами)

П орядок здійснення внутріш нього 
аудиту в держ авних органах 
приватизації, затвердж ений 
наказом Ф онду від 30.09.2022 
№  1140 (із зм інам и внесеними 
наказом Ф онду від 03.11.2022 №  
1331)

П орядок проведення оцінки якості 
функції внутріш нього аудиту в

П ротягом  року

О дин раз на рік 

О дин раз на рік

Д епартам ент 
внутріш нього аудиту

А удиторський звіт

Висновки

Рекомендації

М оніторинг врахування 
аудиторських рекомендацій

П ростір внутріш нього аудиту

Інф орм аційний ресурс «База 
даних об’єктів внутріш нього 
аудиту»

Річний звіт Г  олові Ф онду 

Річний звіт Ф онду М інф іну

79 Здійснення оцінки якості 
функцій внутріш нього аудиту

О дин раз на рік Д епартам ент
внутріш нього
аудиту

П рограм а забезпечення та 
підвищ ення якості 
внутріш нього аудиту на 
відповідний рік

П лан професійного розвитку 
внутріш нього аудиту 
(внутріш ніх навчань)



32 П родовж ення таблиці

1 2 3 4 5 6
системі держ авних органів 
приватизації, затвердж ений у 
встановленому порядку.

Заступник Голови Фонду Денис ШУГАЛІИ


