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55. Здійснюється
підготовка проектів
політик власності щодо
особливо важливих для
економіки підприємств суб’єктів
господарювання
державного сектору на
виконання п. 3 Витягу з
протоколу засідання
Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня
2018 року.

Назва,
дата та номер акта
(яким актом врегульовано)

Ефект, який вдалось досягнути внаслідок
виконаних дій, а також на кого він був
спрямований
Розроблення політик власності щодо особливо
важливих для економіки підприємств - суб’єктів
господарювання державного сектору сприятиме
підвищенню інвестиційної привабливості України
для міжнародних інвесторів та їх реалізація
дозволить збільшити обсяг надходжень до
державного бюджету у вигляді виплачених
дивідендів та податків.

Показник, який характеризує
зміни

Буде сформовано з
введенням в дію політик
власності.

Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Реалізація політик власності щодо особливо важливих для економіки підприємств з урахуванням положень та принципів, визначених у Основних
засадах впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які розроблені Міністерством
економічного розвитку та торгівлі України. Підвищення рівня контролю за діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки
56. Створені та діють
Закон України «Про акціонерні
21.03.2018
прийнято
1. Створено Конкурсну комісію Фонду
наглядові ради на всіх
товариства», постанова Кабінету державного
майна України з
проведення постанову Кабінету Міністрів
особливо важливих для
Міністрів України від 10
конкурсного відбору кандидатів на посаду України від № 190 «Деякі
економіки
березня 2017 р.
№ 142 «Деякі незалежного члена наглядової ради державного питання
призначення
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підприємствах, що
перебувають в управлінні
Фонду, та де створення
наглядових рад є
обов’язковим відповідно
до вимог законодавства.

питання управління державними
унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток)
належать державі» (із змінами).

суб’єктів
унітарного підприємства та господарського керівників
державного
товариства, у статутному капіталі якого більше 50 господарювання
відсотків акцій (часток) належить державі, до сектору економіки та членів їх
складу якої з правом дорадчого голосу включено наглядових рад», відповідно до
економічних радників Посольства Франції в якої розпочаті до набрання
Україні та менеджера з підбору і розвитку чинності
цією
постановою
персоналу «ОоИеп 8їаїГ».
конкурсні відбори керівників
особливо
важливих
для
2. Проведено конкурсні відбори кандидатів на
економіки
суб’єктів
посаду незалежного члена наглядової ради 7
господарювання
державного
особливо важливих для економіки підприємств.
сектору економіки та членів їх
наглядових рад підлягають
припиненню.
Враховуючи вищевикладене,
та з урахуванням норм Закону
України «Про акціонерні
товариства», річними
загальними зборами
акціонерних товариств, які
відбулися в березні-квітні 2018
року, прийнято рішення про те,
що повноваження членів
наглядових рад акціонерних
товариств, обраних до моменту
реєстрації статутів цих
товариств в новій редакції є
чинними, та такі особи
вважаються обраними з
моменту їх обрання на строк
визначений у статуті
товариства, що затверджений
рішенням річних загальних
зборів.

Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Відбір, призначення членів наглядових рад на особливо важливих для економіки суб’єктах господарювання державного сектору економіки.
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Підвищення операційної та фінансової ефективності суб’єктів господарювання, забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання
державного сектору економіки.
57. Кабінету Міністрів
Постанова Кабінету Міністрів
Забезпечення ефективного управління
03.10.2018
на
виконання
об’єктами державної власності.
розпорядження
Кабінету
України
направлено України від 03 вересня 2008
наказ Фонду державного року № 777 «Про проведення
Міністрів
України
від
майна
України
від конкурсного відбору керівників
19.09.2018
№
675-р
07.06.2018
№ 750 суб’єктів господарювання
наглядовою
радою
АТ
«Про
оголошення державного сектору економіки»
«Харківобленерго» прийнято
рішення
про
обрання
конкурсного відбору на (із змінами)
посади
керівників
виконуючим
обов’язки
виконавчих
органів
генерального директора
АТ
публічного акціонерного
«Харківобленерго»
товариства
«Одеський
Скопенка В. В. та укладено з
припортовий
завод»,
ним контракт.
ПАТ
«Сумихімпром»,
ПАТ
«Запоріжжяобленерго»,
ПАТ
«Центренерго»,
АТ
«Харківобленерго»,
АТ «Криворізька ТЦ» та
наказ Фонду державного
майна
України
від
19.07.2018
№ 966
«Про внесення змін до
наказу
Фонду
від
16.07.2018 № 750.
Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Відбір, призначення керівників на особливо важливих для економіки суб’єктах господарювання державного сектору економіки. Підвищення
операційної та фінансової ефективності суб’єктів господарювання, забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного
сектору економіки
Кількість чинних договорів
59. Розроблено та подано Законопроект подано на розгляд Створюється прозора процедура передачі
до Кабінету Міністрів
Кабінету Міністрів України
державного майна в оренду, забезпечується
оренди державного майна
України проект Закону
листом Фонду державного
залучення широкого кола потенційних орендарів
становила: на 31.12.2018 майна України від 21.12.2018
та збільшення надходжень до державного
17 321; на 31.12.2017 - 18 906;
України «Про оренду
№ 10-16-26210
бюджету від оренди державного майна
на 01.01.2017 - 19 162.
державного та
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комунального майна» (у
новій редакції), яким
передбачається передача
в оренду державного
майна на конкурентних
засадах шляхом
запровадження
процедури відкритого
електронного аукціону

Органами приватизації
забезпечено надходження
коштів від оренди державного
майна до державного бюджету
України за результатами
роботи у 2018 році 1 445, 494 млн грн; у 2017 році
- 1 055,818 млн грн; у 2016 році
- 1 028,558 млн грн.

Подальші дії т а очікуваний результат до кінця 2019 року
Створення прозорої процедури передачі державного майна в оренду, залучення широкого кола потенційних орендарів та збільшення надходжень
до державного бюджету від оренди державного майна
1. Порядок проведення
Створення умов для приватизації на ринкових
Підписано договори з 40
60. Запроваджено
електронних аукціонів для
авторизованими операторами
засадах.
прозорий процес
продажу об’єктів малої
продажу об’єктів малої
електронної торгової системи
приватизації та визначення
«Прозорро.Продажі».
приватизації через
додаткових умов продажу,
електронні майданчики
До реєстру електронної
затверджений постановою
на базі електронної
торгової системи внесено 818
Кабінету Міністрів України від
торгової системи
об’єктів малої приватизації
державного підприємства 10.05.2018 № 432.
державної форми власності.
2. Порядок відбору
«ПРОЗОРРО .ПРОДАЖІ»
Запропоновано до продажу
операторів електронних
492 об’єкти малої приватизації.
майданчиків для організації
За результатами проведених
проведення електронних
електронних аукціонів
аукціонів з продажу об’єктів
укладено 171 договір купівлі малої приватизації, авторизації
продажу об’єктів малої
електронних майданчиків та
приватизації. Ціна продажу за
укладеними договорами
визначення адміністратора
становить 189,196 млн грн.
електронної торгової системи,
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 433.
Подальші дії т а очікуваний результат до кінця 2019 року
Продаж об’єктів малої приватизації через електронні майданчики на базі електронної торгової системи державного підприємства
«ПРОЗОРРО .ПРОДАЖІ». Оптимізація державного сектору економіки, надходження коштів до державного бюджету від продажу.
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62. З урахуванням
прийнятих рішень про
приватизацію протягом
травня-грудня 2018 року
державними органами
приватизації прийнято
від суб’єктів управління
функції з управління
майном 18 державних
підприємств, що
належать до об’єктів
малої приватизації.

Порядок передачі
(повернення) функцій з
управління майном державних
підприємств, функцій з
управління пакетами акцій
(частками) у зв’язку з
прийняттям рішення про
приватизацію або про
припинення приватизації
об’єкта приватизації,
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 389.

Створені передумови для здійснення продажу
об’єктів приватизації

Суб’єктами управління не
передано у 2018 році
державним органам
приватизації функції з
управління майном 27
державних підприємств, що
належать до об’єктів малої
приватизації, та 5 об’єктів
великої приватизації

Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Здійснення передачі державних підприємств із сфери управління суб’єктів управління до сфери управління Фонду державного майна з метою їх
подальшої приватизації. Створення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації
Перелік об'єктів великої
Створено умови для забезпечення
Затверджено перелік об’єктів
63. Урядом затверджено
приватизації об’єктів великої приватизації
великої приватизації державної
перелік об’єктів великої
приватизації державної
власності, що підлягають
власності,
що
підлягають
приватизації державної
державної власності у 2018 році відповідно до
власності, що підлягають приватизації у 2018 році,
частини другої статті 11 Закону України «Про
приватизації у 2018 році, до якого
затверджений
приватизацію державного і комунального
приватизації у 2018 році.
було включено 23 об’єкти.
розпорядженням Кабінету
Розпорядженням
від
майна».
Міністрів України від 10 травня
28
листопада
2018
року
2018 року № 358-р (із змінами
№ 912-р державне підприємство
«Дніпровський
від 28.11.2018 року № 912-р).
електровозобудівний
завод»
виключено
із
зазначеного
переліку.
Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році.
Забезпечення приватизації об’єктів великої приватизації.
64. З метою забезпечення
Порядок залучення радників
Створені
передумови
для
З метою приватизації об’єктів великої
показників
приватизації об’єктів
у процесі приватизації об’єктів приватизації
державної
власності
з виконання
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державної власності
відповідно до
затвердженого Кабінетом
Міністрів України
переліку об’єктів
державної власності, що
підлягають приватизації
Фондом здійснювалися
заходи щодо відбору
радників для підготовки
до приватизації та
продажу об’єктів великої
приватизації державної
власності

державної
власності,
затверджений
постановою
Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 878 (зі змінами).
Наказ Фонду від 04.04.2018
№ 486 «Про затвердження
Положення
про
діяльність
аукціонної комісії для продажу
об’єктів малої приватизації та
Положення
про
діяльність
аукціонної комісії для продажу
об’єктів великої приватизації».

урахуванням
міжнародної
практики
та
презентації цих об’єктів більш широкому колу
потенційних покупців здійснені заходи з
залучення радників для продажу об’єктів
великої приватизації державної власності
відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального
майна».

надходження
до
державного
бюджету коштів від приватизації.
На виконання розпорядження
КМУ від 10.05.2018 № 358-р та на
виконання наказів Фонду про
прийняття рішення про
приватизацію об’єктів великої
приватизації, утворені аукціонні
комісії для продажу 21 об’єкта
великої приватизації та 1
конкурсна комісія з продажу
пакета акцій ПАТ «Центренерго».
Наказом Фонду від 15.06.2018
№ 800 (зі змінами) створено
конкурсну комісію з відбору
радників у процесі приватизації
об’єктів державної і комунальної
власності.
В
газеті
«Відомості
приватизації» було оприлюднено
18 інформаційних повідомлень
про проведення конкурсів з
відбору радника для підготовки та
продажу
об’єктів
великої
приватизації державної власності
Фондом укладено 7 договорів
про надання послуг радника з
підготовки до приватизації та
продажу об’єктів.
Відповідно до частини 4 статті
19 Закону України «Про
приватизацію державного і
комунального майна» підготовку
до приватизації ПАТ «Азовмаш»
та ПАТ «Сумихімпром» буде
здійснювати Фонд.
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Кабінетом Міністрів України
визначено радників з підготовки
до приватизації та продажу ПАТ
«Центренерго» та ПрАТ
«Президент-Г отель».
Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Приватизація об’єктів великої приватизації державної власності відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку об’єктів
великої приватизації державної власності. Надходження коштів до державного бюджету від продажу об’єктів великої приватизації державної
власності.
65. Забезпечення
Перелік об'єктів
Фондом утворені аукціонні комісії для продажу
Проведено роботу для
великої приватизації
пакетів акцій зазначених товариств.
забезпечення продажу об’єктів
приватизації АТ
«Харківобленерго», ПАТ державної власності, що
З метою забезпечення приватизації об’єктів великої великої приватизації державної
підлягають приватизації приватизації подано на розгляд Уряду доопрацьований власності
«Запоріжжяобленерго»,
ПАТ
у 2018 році,
проект розпорядження Кабінету Міністрів України
затверджений
«Про
затвердження
переліку
об’єктів
великої
«Ми колаївобленерго»,
розпорядженням
приватизації державної власності, що підлягають
ПАТ
Кабінету
Міністрів приватизації у 2019 році». Зазначений проект
«Хмельницьобленерго»,
України від 10 травня розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
ВАТ
2018 року № 358-р (із доопрацьовується згідно із дорученням Секретаріату
«Тернопільобленерго»
змінами від 28.11.2018 Кабінету
Міністрів
України
від
12.01.2019
року № 912-р).
№ 845/0/2-19 відповідно до рішення Урядового
комітету з питань економічної, фінансової та правової
політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу,
інфраструктури,
оборонної
та
правоохоронної
діяльності (протокол №1 від 04.01.2019)
Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Забезпечення приватизації об'єктів державної власності відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку об'єктів державної
власності, що підлягають приватизації. Надходження коштів від приватизації до державного бюджету.
66. Забезпечення
Утворено аукціонну комісію для продажу пакета
Підготовка до продажу
Створені передумови для
приватизації ПАТ
пакета
акцій
ПАТ акцій об’єкта великої приватизації - державного пакета продажу об’єктів великої
«Одеський припортовий
ПАТ «Одеський припортовий завод», відібрано приватизації державної власності
«Центренерго»
завод», ПАТ
здійснювалася
радника для підготовки до приватизації та продажу
«Центренерго»
відповідно
до ПАТ «Одеський припортовий завод» та підписано
перехідних та кінцевих договір про надання послуг радника з підготовки до
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положень
Закону
України
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»

приватизації зазначеного підприємства.
Розроблено
проект
розпорядження
Кабінету
Міністрів України про визначення радника для
надання послуг з підготовки до приватизації та
продажу пакета акцій та джерел оплати його послуг.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста
Києва Фонду державного майна України заборонено
вчиняти дії з підготовки та внесення проектів рішень
Кабінету Міністрів України щодо визначення радника
у процесі приватизації ПАТ «Одеський припортовий
завод».
03.10.2018 № 756-р затверджено розпорядження
Кабінету Міністрів «Про затвердження умов продажу
державного пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Центренерго» за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону»
29.10.2018 в газеті «Відомості приватизації» № 87
(1211) оприлюднено інформаційне повідомлення про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
зазначеного товариства. Початкова ціна пакета акцій 5 984 992 000,00 грн.
У встановлений інформаційним повідомленням
термін (05.12.2018) до Фонду надійшли 2 заяви на
участь у конкурсі від Товариства з обмеженою
відповідальністю «Укрдонінвест» та Виробничого
унітарного підприємства «Нафтобітумний завод».
Відповідно до наказу Фонду від 10.12.2018 №1558
зазначені товариства не допущені до участі у конкурсі.
Наказом Фонду від 13.12.2018 № 1572 «Про
підсумки конкурсу з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону з продажу пакета акцій ПАТ
«Центренерго» визначено, що вищезазначений конкурс
не відбувся. Інформаційне повідомлення про підсумки
конкурсу
надруковано
в
газеті
«Відомості
приватизації» від 17.12.2018 № 101 (1225).
Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
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Забезпечення приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Центренерго». Надходження коштів до державного бюджету від
_______________________________________________________продажу об'єктів._________________________________________________________
Ціль: IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Пріоритет: 2. Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
та прирівняних до них осіб, а також громадськості
З метою оцінки корупційних ризиків та розробки
470. Здійснено із
Методика
Здійснено прозору оцінку
залученням
оцінювання
корупційних ризиків.
антикорупційної програми у Фонді створена Комісія з
оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія),
громадськості оцінку
корупційних ризиків у
корупційних ризиків у
діяльності органів
положення про діяльність та склад якої затверджено
наказом Фонду від 21.02.2017 № 273 (із змінами).
діяльності Фонду
влади, затверджена
Комісією визначені корупційні ризики за напрямками
рішенням
державного майна
роботи Фонду у 2017 та 2018 роках.
України
Національного
агентства з питань
запобігання корупції від
02.12.2016 №126,
зареєстрованої в
Міністерстві юстиції
України 28.12.2016 за
№1718/29848.
Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Виконання заходів Антикорупційної програми з метою усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
471. Юридичними
особами державного
сектору економіки, які
відповідають критеріям,
визначеним у статті 62
Закону України «Про
запобігання корупції» та
перебувають у сфері
управління Фонду
державного майна

Закон України «Про
запобігання корупції».

Внаслідок затвердження антикорупційних програм
створено ефективні механізми запобігання корупції та
конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків,
що можуть виникнути у службовій діяльності
посадових осіб.

Інформація щодо проявів
корупції у юридичних особах
державного сектору економіки,
що перебувають у сфері
управління Фонду, по яких
затверджено антикорупційні
програми, до Фонду не
надходила.
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України затверджено
антикорупційні
програми, відповідно до
вимог Закону.
Подальші дії та очікуваний результат до кінця 2019 року
Приведення антикорупційних програм юридичних осіб державного сектору економіки у відповідність з Типовою антикорупційною програмою
юридичної особи.

Д одаток 2
до ли ста Ф онду держ авного м ай н а У країни
від
18.01.2019
№ 10-18 - 1127

Інф ормація про стан реалізації за напрям кам и, визначеним и у Звіті про хід і результати виконання
П рограм и діяльності К абінету М іністрів У країн и у 2017 році
К лю чові подальш і дії
У ряду у 2018 році
Забезпечення приватизації
об’єктів державної
власності відповідно до
затвердженого Кабінетом
Міністрів України переліку
об’єктів державної
власності, що підлягають
приватизації

Відповідальний

С тан реалізації

I. Е К О Н О М ІЧ Н Е ЗРО СТА Н Н Я
Фонд державного майна
Прийнято рішення про приватизацію 22 об’єктів, включених до Переліку
об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у
2018 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 358-р, у тому числі АК «Харківобленерго», ПАТ
«Запоріжжяобленерго», АТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго»,
ВАТ «Тернопільобленерго».
Утворені аукціонні комісії для продажу 21 об’єкта великої приватизації та
1 конкурсна комісія з продажу пакета ПАТ «Центренерго».
В газеті «Відомості приватизації» оголошено 18 інформаційних повідомлень про
проведення конкурсу з відбору радників для 6 об’єктів великої приватизації
державної власності.
Фондом підписано 7 договорів про надання послуг радника з підготовки до
приватизації та продажу об’єктів великої приватизації.
За результатами конкурсу з відбору радників та відповідно до укладених
договорів про надання послуг радника з підготовки до приватизації та продажу
об’єктів великої приватизації державної власності, Фондом розроблено 7 проектів
розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення радника для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій та джерел оплати його
послуг 10 об’єктів приватизації.
Розпорядженнями Кабінету Міністрів України визначено радників для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу 2 об’єктів великої приватизації, а
саме: ПАТ «Центренерго» та ПрАТ «Президент-Готель».
Відповідно до частини 4 статті 19 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, якщо у конкурсному відборі
радників не виявив бажання взяти участь жоден кандидат, підготовка до
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Запровадження надання в
оренду державного та
комунального майна через
електронну торгову
систему Рш2огш.Продажі.

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна

приватизації здійснюється без залучення радника, внаслідок чого підготовку до
приватизації ПАТ «Азовмаш» та ПАТ «Сумихімпром» буде здійснювати Фонд.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва Фонду державного
майна України заборонено вчиняти дії з підготовки та внесення проектів рішень
Кабінету Міністрів України щодо визначення радника у процесі приватизації ПАТ
«Одеський припортовий завод», ПрАТ «Індар», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна
компанія»,
ДП
«Завод
«Електроважмаш»,
ДІЇ
«Вугільна
компанія
«Краснолиманська».
Також, ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.10.2018
справа №
826/16111/18 зупинено дію наказу Фонду від 08.06.2018
№ 765 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій
публічного акціонерного товариства «Сумихімпром».
29.10.2018 в газеті «Відомості приватизації» № 87 (1211) оприлюднено
інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ
«Центренерго».
У встановлений інформаційним повідомленням термін (05.12.2018) до Фонду
надійшли 2 заяви на участь у конкурсі, а саме: від Товариства з обмеженою
відповідальністю "Укрдонінвест" та Виробничого унітарного підприємства
"Нафтобітумний завод". Відповідно до наказу Фонду від 10.12.2018 № 1558
зазначені товариства не допущені до участі у конкурсі.
Наказом Фонду від 13.12.2018 № 1572 «Про підсумки конкурсу з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій ПАТ
«Центренерго» визначено, що вищезазначений конкурс не відбувся. Інформаційне
повідомлення про підсумки конкурсу надруковано в газеті «Відомості
приватизації» від 17.12.2018 № 101 (1225).
Фондом розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проект Закону
України «Про оренду державного та комунального майна» (у новій редакції), яким
передбачається передача в оренду державного майна на конкурентних засадах
шляхом запровадження процедури відкритого електронного аукціону на
електронних майданчиках.

