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з /п

Н а й м е н у в а н н я  за х о д у Р іш е н н я , на п ід с т а в і я к и х  
в и к о н у є т ь с я  за х ід

С ір о к
в и к о н а н н я

В ід п о в ід а л ь н и й
в и к о н а в е ц ь

С т а н  в и к о н а н н я  за х о д у

1 2 3 4 5 6
С т р а т е г іч н а  ц іл ь  0 4 1 . М а с ш т а б н а  п р о з о р а  п р и в а т и з а ц ія  д е р ж а в н о ї  в л а с н о с т і. 

З а б е з п е ч е н н я  н а д х о д ж е н н я  к о ш т ів  в ід  п р и в а т и з а ц ії  д е р ж а в н о г о  м а й н а
З а в д а н н я  0 4 1 1 . А к т и в із у в а т и  п р о ц ес  п р и в а т и з а ц ії  о б ’є к т ів  д е р ж а в н о ї  в л а с н о с т і т а  з а б е з п е ч и т и  н а д х о д ж е н н я  к о ш т ів  

в ід  п р и в а т и з а ц ії  д е р ж а в н о г о  м а й н а  д о  д е р ж а в н о г о  бю дж ету' в обся г  а х , в с т а н о в л е н и х  з а к о н о м  п р о  д е р ж а в н и й  б ю д ж е т

1. С кладан н я та  вн есен н я на 
затверд ж ен н я  кер івн и ц твом  
Ф онду  п ерел ік ів  о б ’єктів  
м ало ї п ри вати зац ії, що 
п ідлягаю ть п р и вати зац ії у 
20 2 0  роц і, та  змін і 
д о п о вн ен ь  до  них

Закон  У країни  від  18 січня 
2018 року  №  2 2 6 9 -V III «П ро 
п р и вати зац ію  д ерж авн ого  і 
ко м ун альн ого  м ай н а»

Закон У кр аїн и  від  9 грудня 
2011 року  №  410 7 -У І «П ро 
Ф он д  д ер ж авн о го  м айна 
У кр а їн и »  (із зм інам и )

П ротягом  року Д еп ар там ен т
п р и вати зац ії

У правл ін н я 
аналізу  
д ерж авн ого  
м ай н а  для 
вклю чен н я до 
переліку

Н аказ Ф он ду  в ід  28 гр у д н я  2019  року  
№  1574 «П ро затв ер д ж ен н я  п ер ел ік ів  
о б ’єктів  м ал о ї п р и вати зац ії, щ о п ідл ягаю ть  
п р и вати зац ії в 2020  роц і» , із зм ін ам и  і 
д оп о вн ен н ям и , вн есен и м и  н аказам и  Ф онду  
д ер ж ав н о го  м ай н а  У країни : 
в ід  23 с ічн я  2020 р оку  №  110, 
в ід  24 с ічн я  2020 р о ку  №  141 
від  18 л ю то го  2020  р оку  №  290, 
в ід  28 л ю то го  2020  року  №  367, 
в ід  10 б ер езн я  2020  року  №  436, 
в ід  11 б ер езн я  2020  року  №  442, 
в ід  18 б ер езн я  2020  року  №  508, 
від  18 б ерезн я  2020  року  №  509,
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від 27 березня 2020 року № 580,  

від 13 квітня 2020 року № 648,  

від 13 квітня 2020 року № 649,  

від 13 травня 2020 року № 777,  

від 13 травня 2020 року № 780,  

від 26 травня 2020 року № 899,  

від 5 червня 2020 року № 971,  

від 25 червня 2020 року № 1092,  

від 20 липня 2020 року № 1228,  

від 29 липня 2020 року № 1269,  

від 4 серпня 2020 року № 1299,  

від 10 серпня 2020 року № 1320,  

від 13 серпня 2020 року № 1346,  

від 20 серпня 2020 року № 1408,  

від 25 серпня 2020 року № 1431,  

від 31 серпня 2020 року № 1447,  

від 11 вересня 2020 року № 1507,  

від 14 вересня 2020 року № 1511,  

від 21 вересня 2020 року № 1530,  

від 28 вересня 2020 року № 1574,  

від 6 жовтня 2020 року № 1618,  

від 6 жовтня 2020 року № 1619,  

від 23 жовтня 2020 року № 1714,  

від 28 жовтня 2020 року  № 1733,  

від 11 листопада 2020 року № 1798,  

від 17 листопада 2020 року № 1842,  

від 26 листопада 2020 року № 1896,  

від 24 листопада 2020 року № 1889, 

від 30 листопада 2020 року № 1928,  

від 10 грудня 2020 року № 1996. 

2. Складання та внесення на 

затвердження Урядом 

переліку об’єктів великої 

приватизації, що 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

Протягом року  Департамент  

приватизації 
 

Управління 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.01.2019 № 36-р «Про 

затвердження Переліку об’єктів великої 

приватизації державної власності», із 
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підлягають приватизації у 

2020 році, та змін і 

доповнень до нього 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

аналізу 

державного 

майна для 

включення до 

переліку  

змінами і доповненнями, внесеними  

розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України від 03.03.2020 № 204-р, від 

21.10.2020 № 1329-р та від 25.11.2020  

№ 1475-р.  

3. Надходження коштів від 

приватизації об’єктів 

державної власності 

Закон України від 14 

листопада 2019 року № 294-

IX «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» 

(надходження коштів від 

приватизації – 0,5 млрд грн) 

Протягом року 

згідно із 

затвердженими 

Переліками 

об’єктів 

приватизації 

Департамент  

приватизації 
 

Управління 

великої 

приватизації  
 

Управління 

малої 

приватизації 
 

РВ Фонду 

За оперативною інформацію станом  

на 31.12.2020 рік від приватизації 

державного майна та інших надходжень, 

безпосередньо пов’язаних з приватизацією 

державного майна, надійшло 2 248,165 млн 

грн. 

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

посилення інституційної спроможності Фонду та його територіальних органів 

4. Розроблення проєкту 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України стосовно 

удосконалення державної 

політики управління та 

приватизації об’єктів  

державної і комунальної 

власності, а також 

інституційних засад 

діяльності Фонду 

державного майна 

України» 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

ІІ квартал 2020 

року 

Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

Розроблений законопроєкт листом 

Фонду від 04.06.2020 № 10-18-10790 

направлено на погодження до 

Мінекономіки, Мінфіну, а листом Фонду 

від 15.06.2020 № 10-18-11620 - на 

погодження до Державної регуляторної 

служби (далі – ДРС).   

Проєкт Закону погоджено із 

зауваженнями Мінфіном (лист від 

13.07.2020 № 47040-08-5/21010) та 

Мінекономіки (лист від 26.08.2020  

№ 3212-03/52295-03). Отримано Рішення 

ДРС від 08.07.2020 № 410 про відмову в 

погодженні проєкту Закону (ДРС 

концептуально підтримує проєкт, однак, 

на думку ДРС, аналіз регуляторного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2020-%D1%80#n7
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впливу до проєкту не відповідає вимогам 

Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта). Пакет документів 

щодо проєкту Закону листом Фонду від 

04.09.2020 № 10-18-17672 направлено до 

Мін’юсту для проведення правової 

експертизи. Отримано висновок Мін’юсту 

від 02.10.2020 № 44120/18/998-26-20/8.1.6). 

5. Супроводження проєкту 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України стосовно 

удосконалення державної 

політики управління та 

приватизації об’єктів  

державної і комунальної 

власності, а також 

інституційних засад 

діяльності Фонду 

державного майна 

України» 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

ІІ – IV квартал 

2020 року 

Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

Листом Фонду від 25.11.2020 № 10-18-

24020 проєкт Закону в установленому 

порядку було подано до Кабінету 

Міністрів України. Згідно з листом 

Секретаріату КМУ від 26.11.2020  

№ 39658/0/2-20 відповідно до пункту 7 § 

40 Регламенту Кабінету Міністрів проєкт 

Закону повернуто Фонду державного 

майна України для приведення у 

відповідність з вимогами, встановленими 

пунктом 3 § 33, пунктом 6 § 37, пунктом 1 

§ 50, підпунктом 3 пункту 3 § 70 

Регламенту Кабінету Міністрів. Для 

виконання вказаної резолюції, відповідно 

до вимог § 40 глави 3 розділу 4 Регламенту 

Кабінету Міністрів, листом Фонду від 

08.12.2020 № 10-18-25070 проєкт Закону 

направлено на повторне погодження до 

Мінекономіки та Мінфіну, та листом 

Фонду від 21.12.2020 № 10-18-26181 на 

погодження Державної регуляторної 

служби України. 

Завдання 0413. Розробити, унормувати та впровадити удосконалену процедуру підготовки до приватизації  

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

6. Розроблення нормативно-

правових документів  щодо 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

31 грудня 2020 

року 

Департамент 

маркетингу 

Наказ Фонду від 28 квітня 2020 року  

№ 716 «Про затвердження Регламенту 
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впровадження 

удосконаленої процедури 

підготовки до приватизації 

та продажу об’єктів: 

- Регламент включення 

Фондом державного майна 

України об’єктів права 

державної власності до 

переліків об’єктів, що 

підлягають приватизації; 

- Наказ про 

забезпечення прийняття 

рішень про приватизацію; 

- Інструкція прийняття 

об’єктів до сфери 

управління; 

- Порядок підготовки 

об’єктів до приватизації; 

- Наказ про 

забезпечення ЦА Фонду 

проведення інвентаризації; 

- Наказ про 

забезпечення РВ Фонду 

проведення інвентаризації; 

- Порядок перевірки 

переможців аукціонів; 

- Порядок укладення 

договорів; 

- Порядок розкриття 

інформації (VDR); 

- Порядок формування 

попиту та стимулювання 

продажу   

  

приватизацію державного і 

комунального майна» 

 

об’єктів 

приватизації та 

аналізу  

 

Департамент 

приватизації 

включення Фондом державного майна 

України об’єктів права державної 

власності до переліків об’єктів, що 

підлягають приватизації. 

Наказ Фонду від 17 червня 2020 року  

№ 1034 «Про деякі питання, пов’язані з 

прийняттям рішень про приватизацію 

об’єктів державної власності». 

 Доручення Голови Фонду від 13 липня 

2020 року № К/38 про затвердження 

Інструкції щодо забезпечення  приймання 

(повернення) державними органами 

приватизації функцій з управління майном 

державних підприємств у зв’язку з 

прийняттям (скасуванням) рішень про 

приватизацію. 

Наказ Фонду від 14 липня 2020 року  

№ 1173  «Про деякі питання, пов’язані з 

організацією та здійсненням приватизації 

об’єктів малої приватизації на аукціонах». 

Наказ Фонду від 14 травня 2020 року  

№ 793 «Щодо забезпечення проведення 

інвентаризації», яким затверджено 

інструкцію про забезпечення ЦА Фонду 

державного майна України проведення 

державними підприємствами 

інвентаризації майна. 

Наказ Фонду від 14 травня 2020 року  

№ 792 «Щодо забезпечення проведення 

інвентаризації», яким затверджено 

інструкцію про забезпечення 

регіональними відділеннями Фонду 

державного майна України проведення 

державними підприємствами 
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інвентаризації майна. 

Доручення Голови Фонду  від 18 червня 

2020 року № К/33 щодо порядку укладення 

договорів. 

Доручення Голови Фонду від 29.05.2020 

№ К/26 стосовно розкриття інформації про 

об’єкти малої приватизації, що підлягають 

приватизації, через віртуальну кімнату 

даних об’єкта (далі - ВКД), встановлення 

структури та порядку її наповнення, а 

також надання потенційним покупцям 

доступу до ВКД. 

Доручення Голови Фонду від  

07.04.2020 № К/21 та від 14.07.2020  

№ К/39 стосовно Інструкції щодо 

фотографування об’єктів малої 

приватизації. 

Доручення Голови Фонду від 14.07.2020 

№ К/40 стосовно Інструкції щодо 

проведення регіональними відділеннями 

Фонду державного майна України заходів 

з формування попиту на об’єкти малої 

приватизації та стимулювання їх продажів. 

Також підготовлено проект Порядку 

перевірки переможців аукціонів . 

Завдання 0414. Приватизувати   300+ об’єктів малої приватизації в 2020 році із збереженням досягнутих   

темпів приватизації  у наступні роки 

7. Виставлення на продаж 

об’єктів малої приватизації 

на електронних аукціонах 

із використанням 

електронної торгової 

системи ProZorro.Продажі 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

Протягом року Департамент  

приватизації  

 

Управління 

малої 

приватизації  
 

РВ Фонду 

Фондом виставлено на продаж 437 

об’єктів малої приватизації на електронних 

аукціонах в електронній торговій системі 

ProZorro.Продажі.  
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2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 432 

«Про затвердження Порядку 

проведення електронних 

аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації 

та визначення додаткових 

умов продажу» (із змінами) 

8. Укладання договорів 

купівлі-продажу об’єктів 

малої приватизації 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент  

приватизації  

 

Управління 

малої 

приватизації  
 

РВ Фонду 

Фондом укладено 425 договорів купівлі-

продажу об’єктів малої приватизації 

Завдання 0415. Розгорнути велику приватизацію на засадах відкритості та прозорості, приватизувати 5+ об’єктів  

великої приватизації в 2020 році із збереженням досягнутих  темпів приватизації  у наступні роки 

9. Здійснення заходів щодо 

залучення радників у 

випадках визначених 

законодавством 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна»  
 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 30 

Протягом року Департамент  

приватизації 
 

Управління 

великої 

приватизації  

 

 

За результатами конкурсу з відбору 

радника для надання послуг з підготовки 

до приватизації та продажу пакета акцій 

АТ «Перший київський машинобудівний 

завод» розміром 100% статутного капіталу 

товариства між Фондом та переможцем 

конкурсу ТОВ «КПМГ-Україна» укладено 

договір від 06 жовтня 2020 року № 220. 

  Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2020 року  № 1577-р 
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листопада 2016 р. № 878 

«Про затвердження Порядку 

залучення радників у процесі 

приватизації об’єктів 

державної власності» (із 

змінами) 

ТОВ «КПМГ-Україна» радником 

визначено для надання послуг з підготовки 

до приватизації та продажу пакета акцій 

акціонерного товариства «Перший 

київський машинобудівний завод» 

розміром 100% статутного капіталу 

товариства. 

24 грудня 2020 року відбулося засідання 

конкурсної комісії з відбору радників у 

процесі приватизації об’єктів державної 

власності пакетів акцій: 

АТ «Херсонська ТЕЦ» розміром  

99,8328 % статутного капіталу товариства,  

АТ «Дніпровська ТЕЦ» розміром 

99,9277 % статутного капіталу товариства, 

АТ «Криворізька теплоцентраль» 

розміром 99,9864 % статутного капіталу 

товариства, 

ПАТ «Одеська ТЕЦ» розміром  

99,9895 % статутного капіталу товариства. 

10. Виставлення на продаж 

об’єктів великої 

приватизації державної 

власності 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року 

 

Департамент  

приватизації 
 

Управління 

великої 

приватизації  

 

 

Законом України від 30 березня 2020 

року № 540-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у 

зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» внесено зміни до 

Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» (далі – 

Закон), зокрема, шляхом доповнення 

Розділу V «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону пунктом 72, яким 

передбачено тимчасово, на період 

встановлення Кабінетом Міністрів України 
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карантину та обмежувальних заходів щодо 

запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), 

припинення приватизації (продажу) 

об’єктів великої приватизації.  

Законом України від 2 вересня 2020 

року № 853-IX «Про внесення змін до 

Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» (щодо 

парламентського контролю за 

приватизацією державного майна)» 

розблоковано можливість проведення 

підготовки до приватизації об’єктів 

великої приватизації, однак збережено 

мораторій на проведення аукціонів з 

продажу таких об’єктів.   

Відповідно до законодавчих обмежень 

щодо приватизації об’єктів великої 

приватизації та у зв’язку з встановленням 

Кабінетом Міністрів України карантину та 

обмежувальних заходів щодо запобігання 

виникненню та поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) публікації 

інформаційних повідомлень про продаж 

об’єктів великої приватизації не 

здійснювалися. 

11. Укладання договорів 

купівлі-продажу об’єктів 

великої приватизації 

державної власності. 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Протягом року 

 

Департамент  

приватизації 
 

Управління 

великої 

приватизації  

 

 

Договори купівлі-продажу об’єктів 

великої приватизації державної власності. 

за звітний період не укладалися. 
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Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Стратегічна ціль 042. Організація ефективного управління  державною власністю 

Завдання 0421. Забезпечити  надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна, розробити та вжити заходів  

з метою мінімізації втрат від негативного впливу на діяльність орендарів державного майна заходів  щодо запобігання поширенню  

гострої респіраторної хвороби COVID-19 

12. Розширення переліку 

об’єктів, що пропонуються 

до оренди за рахунок 

включення об’єктів, щодо 

яких були укладені 

договори про передачу 

права на експлуатацію, 

зберігання (крім 

публічного зберігання) 

тощо шляхом: 

 Здійснення 

балансоутримувачами та 

органами управління 

повної інвентаризації 

таких договорів; 

 припинення терміну 

їх дії не пізніше ніж через 

шість місяців з дня 

набрання чинності 

постановою «Про 

затвердження Порядку 

передачі в оренду 

державного та 

комунального майна» та 

включення таких об’єктів 

до переліку об’єктів, щодо 

яких прийнято рішення 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 03 жовтня 

2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та 

комунального майна»  
 

Закон України від 14 

листопада 2019 року № 294-

IX «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном 

 

РВ Фонду  

Відповідно до пункту 6 постанови 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 

2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» 

балансоутримувачі та уповноважені 

органи управління зобов’язані 

оприлюднити на своїх офіційних  

вебсайтах договори про передачу прав на 

експлуатацію, інші цивільно-правові 

угоди, на підставі яких треті особи мають 

право користуватися державним майном, а 

також надавати зазначену інформацію до 

Фонду з метою включення в подальшому 

до Переліку об’єктів, щодо яких прийнято 

рішення про передачу в оренду на аукціоні 

Систематичний контроль за 

надходженням до державного бюджету 

орендної плати за чинними договорами 

здійснюється шляхом тісної співпраці 

Фонду та його регіональних відділень 

Державною казначейською службою 

України (інформація надходить щоденно 

(за день та наростаючим підсумком) та в 

подальшому використовується для 

підготовки щомісячного моніторингу 

проведеної Фондом роботи, аналітичних 

довідок та звіту про роботу Фонду у 2020 
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про передачу в оренду на 

аукціоні; 

 надання Фонду 

повноважень щодо 

прийняття рішення про 

передачу в оренду таких 

об’єктів, навіть у разі 

відмови 

балансоутримувачів та 

органів управління.  
 

Забезпечення контролю за 

надходженням до 

державного бюджету 

орендної плати за чинними 

договорами. 

році. 

На динаміку надходження орендної 

плати у звітному році мали вагомий вплив 

низка факторів, серед яких, зокрема, 

призупинення господарської діяльності 

орендарями на час дії запроваджених 

Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території 

України коронавірусної хвороби (COVID-

19) обмежувальних карантинних заходів. 

З урахуванням ситуації що склалася, з 

метою підтримки малого і середнього 

бізнесу, подолання наслідків кризи та 

уникнення ускладнення соціально-

економічної ситуації в державі Урядом 

було прийнято постанову «Деякі питання 

сплати орендної плати за державне майно 

під час дії карантину» від 15 липня 2020 

року № 611, якою встановлено додаткові 

стимули у вигляді надання значних знижок 

(від 50% до 75%) або звільнення від сплати 

орендної плати певних категорій орендарів 

на період карантину. 

За оперативною інформацію 

надходження коштів від оренди до 

державного бюджету у 2020 році 

становить 1 300,86 млн грн. 

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

13. Забезпечення розробки та 

прийняття нормативно-

правових актів необхідних 

для переведення процедури 

укладення та 

супроводження договорів 

Закон України від 03 жовтня 

2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та 

комунального майна» 

Протягом року Департамент 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном 
 

На виконання вимог Закону України від 

03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про 

оренду державного та комунального 

майна: 

розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про Методику 
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оренди  державного майна 

в ЕТС 

РВ Фонду розрахунку орендної плати за державне 

майно». Після узгодження усіх зауважень і 

пропозицій проект постанови в 

установленому порядку буде подано на 

розгляд КМУ; 

розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження 

примірних договорів оренди державного 

майна». Постанову  прийнято 12.08.2020 за 

№ 820; 

взято участь у розробці проекту 

постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку передачі в 

оренду державного та комунального 

майна» (постанову прийнято 03.06.2020 за 

№ 483); 

погоджено проект наказу Мінекономіки 

«Про затвердження Типового договору про 

проведення електронних аукціонів з 

передачі майна в оренду між орендодавцем 

та оператором електронного майданчика». 

Наказ від 02.06.2020 № 1032 зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 03.07.2020 

за № 621/34904. 

Розроблено: 

наказ ФДМУ від 20.08.2020 № 1410 

«Про затвердження типової форми бланка 

цінової пропозиції щодо розміру орендної 

плати за базовий місяць оренди», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України від 22.10.2020 № 1038/35321; 

наказ ФДМУ від 20.08.2020 № 1411 

«Про затвердження примірних форм заяв 

щодо використання переважного права 
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чинним орендарем під час проведення 

аукціону на продовження договору 

оренди». Державна регуляторна служба 

України листом від 12.08.2020  

№ 5701/0/20-20 надала висновок про те, що 

проект наказу не містить норм 

регуляторного характеру. Міністерство 

юстиції України листом від 24.09.2020 № 

1135-10.1.3-20 надало висновок про 

визнання акта таким, що не підлягає 

державній реєстрації; 

проект наказу ФДМУ «Про 

затвердження Переліку цільових 

призначень, в межах яких можливе 

внесення змін до договорів оренди, 

укладених до набрання чинності Законом 

України «Про оренду державного та 

комунального майна», в частині зміни 

цільового призначення орендованого 

майна». Проект наказу надіслано до 

Державної регуляторної служби України 

листом Фонду від 16.11.2020 № 10-16-

23343. Отримано Висновок Державної 

регуляторної служби України від 

11.12.2020 № 7841/0/20-20 про те, що 

проект наказу містить норми 

регуляторного характеру.  

Окрім того, Фондом підготовлено та 

оприлюднено десятки роз’яснень нового 

законодавства. 

Одразу ж після набрання 12.09.2020 

чинності постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2020 р. № 820 «Про 

Примірні договори оренди державного 
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майна» Фондом було відновлено роботу 

щодо передачі в оренду державного майна 

та до кінця року проведено понад 720 

аукціонів на оренду в ЕТС та укладено 755 

договорів оренди державного майна (за 

результатами проведених аукціонів та з 

орендарями, які мають право на отримання 

в оренду державного майна без проведення 

аукціону). 

Завдання 0423. Розробити ТЗ на створення централізованої бази даних договорів оренди і потенційних   

об’єктів оренди та реалізувати його 

14. Аналіз наявного 

програмно-технічного 

комплексу, зокрема ІППС 

«Етап-Оренда», та участь, 

у разі залучення, у 

розробці нового 

програмного забезпечення 

– централізованої бази 

даних договорів оренди та 

об’єктів, щодо яких 

прийнято рішення про 

передачу в оренду на 

аукціоні/без проведення 

аукціону  

Закон України від 03 жовтня 

2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та 

комунального майна» 

Протягом року Департамент 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном 
 

РВ Фонду 

Фондом розробляється архітектура 

нової бази даних договорів оренди 

державного майна та CRM системи оренди 

державного майна, які будуть враховувати 

особливості передачі державного майна в 

оренду, визначені Законом України від 03 

жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду 

державного та комунального майна» та 

будуть інтегровані з електронною 

системою публічних закупівель України 

ProZorro. 

У зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування розробки нового 

програмного забезпечення, Фондом 

проведено роботу щодо залучення 

міжнародних організацій до фінансування 

проекту.  

Наразі розроблено накази Фонду з 

метою впровадження автоматизованої 

системи для укладення, продовження та 

припинення договорів оренди 

(формування переліків, публікація 

прийнятих орендодавцями рішень, облік 
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чинних договорів оренди тощо): 

- Наказ ФДМУ від 12.08.2020 № 1344 

«Щодо внесення інформації про об’єкти 

оренди до Переліку першого тип»; 

- Наказ ФДМУ від 18.08.2020 № 1382 

«Щодо внесення інформації про об’єкти 

оренди до Переліку другого типу»; 

- Наказ ФДМУ від 20.08.2020 № 1407 

«Щодо внесення інформації про договори 

оренди державного майна, термін дії яких 

підлягає продовженню за результатами 

проведення аукціону»; 

- Наказ ФДМУ від 12.10.2020 № 1658 

«Про затвердження Регламенту щодо 

продовження договорів оренди 

державного майна без аукціону та 

приведення у відповідність до 

законодавства строку дії договору оренди 

державного майна» (зі змінами та 

доповненнями); 

- Наказ ФДМУ від 23.10.2020 № 1713 

«Про затвердження Інструкції ведення 

Реєстру рішень Фонду державного майна 

України та його регіональних відділень 

про продовження терміну дії договорів 

оренди єдиних майнових комплексів 

державних підприємств (їх відокремлених 

структурних підрозділів) на аукціоні»; 

- Наказ ФДМУ від 06.11.2020 № 1774 

«Про затвердження форми Реєстру 

договорів оренди державного майна, 

укладених Фондом державного майна 

України та його регіональними 

відділеннями»; 

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1344_2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1344_2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1344_2.pdf
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http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1407.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1407.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1407.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1407.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1407.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1658.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1658.pdf
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http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1658.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1658.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1658.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1713_23.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1713_23.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1713_23.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1713_23.pdf
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http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7(9).pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7(9).pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7(9).pdf
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- Наказ ФДМУ від 22.12.2020 № 2049 

«Про затвердження Інструкції з 

припинення договорів оренди та 

повернення з оренди нерухомого/іншого 

окремого індивідуально визначеного 

майна, що належить до державної 

власності». 

Завдання 0424. Забезпечити  надходження до державного бюджету коштів від дивідендів, нарахованих на акції (частки)  

господарських товариств, які є у державній власності, що належать до сфери управління Фонду 

15. Моніторинг надходження 

до державного бюджету 

дивідендів, нарахованих на 

акції (частки) 

господарських товариств, 

які є у державній власності 

та належать до сфери 

управління Фонду. 

Закон України від 21 вересня 

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами 

державної власності» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Протягом року Управління 

фінансів 

суб’єктів 

господарювання 

Щомісячно листами Фонду державного 

майна України   Міністерству розвитку 

економіки, торгівлі і сільського 

господарства України, надавалась 

інформація  про перерахування у 2020 році 

дивідендів/частини чистого прибутку 

нарахованих на акції (частки) 

господарських товариств, які є у державній 

власності та належать до сфери управління 

Фонду. 

За оперативними даними станом на 

01.01.2021 Фонд забезпечив надходження 

до Державного бюджету України коштів 

від сплати дивідендів на корпоративні 

права держави, частини чистого прибутку 

господарських товариств, які знаходяться 

у сфері управління Фонду, та пені за 

несвоєчасно сплачені дивіденди  в сумі 

254 886 тис. грн. 

Завдання 0425. 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 
16. Затвердження річних 

фінансових планів 

господарських товариств 

Господарський кодекс 

України 

Затвердження 

до 01.09.2020, 

підприємства 

Управління 

фінансів 

суб’єктів 

Затверджено річні фінансові плани на 

2021 рік 8 господарських товариств та 54 

державних підприємств, що належать до 
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та державних підприємств, 

що належать до сфери 

управління Фонду, 

здійснення контролю за їх 

виконанням у 

встановленому порядку 

електроенерге-

тики – до 

31.12.2020, 

контроль 

виконання – 

протягом року 

господарювання сфери управління апарату Фонду.  

17. Здійснення оцінювання 

результатів фінансово-

господарської діяльності та 

проведення аналізу 

ефективності управління 

підприємствами 

державного сектору 

економіки, які 

перебувають в управлінні 

Фонду. 

 

Закон України від 21 вересня  

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами 

державної власності» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

15.04.2020, 

протягом 45 

днів після 

закінчення 

звітного 

кварталу  

Управління 

фінансів 

суб’єктів 

господарювання 

Інформаційно-аналітичні матеріали 

щодо оцінювання результатів фінансово-

господарської діяльності підприємств 

державного сектору економіки, які 

перебувають в управлінні Фонду,  

щоквартально надавались Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства України за результатами 

проведення у встановленому порядку 

аналізу їх фінансово-господарської 

діяльності. 

Завдання 0426. Забезпечити систему корпоративної звітності (система корпоративного управління). 

Забезпечити систему зовнішньої звітності 

18. Проведення моніторингу 

фінансово-економічних 

показників діяльності 

підприємств, які 

перебувають в управлінні 

Фонду  

Закон України від 21 вересня  

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами 

державної власності» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Щоквартально Управління 

фінансів 

суб’єктів 

господарювання 

Інформація стосовно проведення 

моніторингу фінансово-економічних 

показників діяльності підприємств, які 

перебувають в управлінні Фонду, 

щоквартально надавалась Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства України.  

Завдання 0427. Забезпечити ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності та удосконалення його ІТ платформи 

19. Забезпечення  ведення 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності за 

результатами 

Закон України «Про 

управління об’єктами 

державної власності  
 

Закон України «Про Фонд 

Щокварталу Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

 

Відповідно до законодавства України 

Фонд державного майна України  (далі – 

Фонд) забезпечує формування та ведення 

загальнодержавного Єдиного реєстру 
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інвентаризації об’єктів 

державної власності, 

проведеної суб’єктами 

управління об’єктами 

державної власності 

державного майна України»  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 

квітня 2004 року № 467 «Про 

затвердження Положення 

про Єдиний реєстр об’єктів 

державної власності» (із 

змінами) 
 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 30 

листопада 2005 року № 1121 

«Про затвердження 

Методики проведення 

інвентаризації об’єктів 

державної власності» (із 

змінами) 

об’єктів державної власності (далі – 

Реєстр) та є його розпорядником. 

Фондом запроваджено на єдиних 

методологічних засадах збір інформації 

про об’єкти державної власності, 

відповідно до якого на підставі отриманих 

від усіх суб’єктів управління відомостей 

про такі об’єкти за результатами 

інвентаризації об’єктів державної 

власності (на підставі даних 

інвентаризаційних описів) вносяться 

щокварталу зміни до Реєстру.  

Здійснюючи функції розпорядника 

Реєстру, Фондом організовано співпрацю 

із 151 суб’єктом управління (крім 17 

органів виконавчої влади АР Крим, які на 

сьогодні не оновлюють відомості про 

об’єкти). За інформацією, наданою 

суб’єктами управління (за підсумками 

проведеної інвентаризації об’єктів 

державної власності), в Реєстрі 

обліковується більше 1 млн об’єктів 

державного майна.  

У рамках взаємодії з суб’єктами 

управління об’єктами державної власності 

з метою забезпечення належного ведення 

обліку об’єктів державної власності Фонд 

оперативно надає суб’єктам управління 

роз’яснення щодо порядку подання 

відомостей про об’єкти державної 

власності. 

20. 

 

 

Надання інформації 

(відомостей та витягів) з 

Єдиного реєстру об’єктів 

Закон України «Про 

управління об’єктами 

державної власності  

Постійно Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

За 2020 рік на основі даних Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності 

надано 8,5 тис.  адміністративних послуг 
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державної власності 

запитувачам та 

структурним підрозділам 

Фонду 

 

Закон України «Про Фонд 

державного майна України»  
 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 

квітня 2004 року № 467 «Про 

затвердження Положення 

про Єдиний реєстр об’єктів 

державної власності» (із 

змінами) 
 

Наказ Фонду державного 

майна України від 23 

березня 2005 року № 622 

«Про затвердження Порядку 

та умов користування 

Єдиним реєстром об’єктів 

державної власності» (у 

редакції наказу Фонду 

державного майна України 

від 06 серпня 2013 року  

№ 1535, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 27 серпня 2013 року 

за № 1470/24002) 

 щодо надання інформації (відомостей та 

витягів) з Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності. 

21. Розроблення технічних 

вимог щодо створення IT 

платформи Єдиного 

реєстру об’єктів державної 

власності 

Закон України від 25 грудня  

2015 року  № 922-VIII «Про 

публічні закупівлі» (із 

змінами) 

 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

 

Підготовлено технічні вимоги до послуг 

з розробки технічного завдання на 

створення інформаційної системи «Єдиний 

реєстр об’єктів державної власності», її 

складових.  

У грудні 2020 року Громадською 

організацією «Трансперенсі Інтернешнл 

Україна» оголошено тендер на закупівлю 

послуг з проведення аналізу даних 

Єдиного реєстру об’єктів державної 
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власності. Закупівля проводиться в 

рамках грантового проекту «Підтримка 

Фонду державного майна України: Офіс 

сталих інвестицій» за підтримки 

Посольства Великої Британії в Україні. 

22. Поетапне впровадження 

нової IT платформи 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами). 

 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

 

Захід складається за результатами 

виконання послуг з розробки технічного 

завдання на створення інформаційної 

системи «Єдиний реєстр об’єктів 

державної власності», її складових. 

Завдання 0428. Забезпечити відкриття та інтеграцію державних реєстрів, які створені та адмініструються Фондом 

23. Здійснення заходів, 

пов’язаних з 

забезпеченням відкриття  

та інтеграції державних 

реєстрів, які створені та 

адмініструються Фондом 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами). 

 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

 

Відповідно до наказу Фонду державного 

майна від 30.01.2019 № 72 «Про 

затвердження наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних», із змінами, забезпечено 

завантаження та оновлення визначених 

наборів даних які  підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником яких є Фонд державного 

майна, на сайті Фонду 

(http://www.spfu.gov.ua) та Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних 

(data.gov.ua), зокрема: 

- реєстр (перелік) суб'єктів 

господарювання державного сектору 

економіки (державних підприємств, їх 

об’єднань, дочірніх підприємств та 

господарських товариств, державна частка 

у статутному капіталі яких перевищує 50 

відсотків) з інформацією про суб'єкти 

управління та окремі показники 

фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання; 

http://www.spfu.gov.ua/
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- узагальнена інформація щодо 

нерухомого державного майна (будівель та 

споруд) у розрізі балансоутримувачів 

майна. 

Між Держаним агентством з питань 

електронного урядування України 

(правонаступник Міністерство цифрової 

трансформації України) та Фондом 

державного майна України укладено 

Угоду про підключення до системи 

електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів  

від 05.08.2019 № 28. 

Підготовлено шлюз безпечного обміну 

для тестового середовища Фонду для 

системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів. 

Стратегічна ціль 043. Державне  регулювання у сфері оцінки майна 

Завдання 0431. Забезпечити до 1 лютого 2020 року функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку з прямим, безперешкодним  

та безоплатним внесенням суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) до Єдиної бази даних звітів про оцінку та інформації з них про 

вартість об’єктів нерухомості, а також безперешкодну та безоплатну перевірку нотаріусами факту реєстрації таких звітів в  

Єдиній базі даних звітів про оцінку 

24. Розроблення проєкту 

наказу Фонду «Про 

затвердження змін до 

Порядку ведення єдиної 

бази даних звітів про 

оцінку» з урахуванням 

положень Закону України 

від 05 грудня 2019 року № 

354-IX та забезпечення 

його державної реєстрації. 

Закон України від 05 грудня 

2019 року № 354-ІХ «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості 

реалізації майна» 

 

01.02.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

Наказ Фонду від 20.01.2020 № 102 «Про 

затвердження змін до Порядку ведення 

єдиної бази даних звітів  про оцінку», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 24.01.2020 за  № 86/34369. 
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діяльності 

25. Надання суб’єктам 

оціночної діяльності 

(оцінювачам)  

безперешкодного та 

безоплатного доступу до 

Єдиної бази даних звітів 

про оцінку з метою 

внесення до неї інформації 

зі звітів про оцінку майна, 

складених для цілей 

оподаткування, а також 

безперешкодну та 

безоплатну перевірку 

нотаріусами факту 

реєстрації таких звітів в 

Єдиній базі даних звітів 

про оцінку. 

Закон України від 05 грудня 

2019 року № 354-ІХ «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості 

реалізації майна» 
 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2020 

року № 47845/1/1-19   

01.02.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

 

За 2020 рік до Єдиної бази даних звітів  

про оцінку було внесено інформацію із 

731177 звітів про оцінку майна, з них 

перевірено нотаріусами –  465137 звітів. 

Завдання 0432. Забезпечити в рамках функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку розробку та впровадження сервісу  послуги 

електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість  

об’єкта нерухомості в термін встановлений законом 

26. Розроблення алгоритму 

електронного визначення 

оціночної вартості об’єктів 

нерухомості, з метою 

використання такого 

алгоритму модулем 

електронного визначення 

оціночної вартості Єдиної 

бази даних звітів про 

оцінку. 

Закон України від 05 грудня 

2019 року № 354-ІХ «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості 

реалізації майна» 
 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2020 

20.03.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Визначений алгоритм електронного 

визначення оціночної вартості об’єктів 

нерухомості, який включений до 

технічного завдання з метою використання 

такого алгоритму модулем електронного 

визначення оціночної вартості Єдиної бази 

даних звітів про оцінку. 
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року № 47845/1/1-19   

27. Розроблення проєкту 

наказу Фонду «Про 

затвердження Порядку 

ведення Єдиної бази даних 

звітів про оцінку» з 

урахуванням положень 

Закону України від 05 

грудня 2019 року № 354-IX 

та забезпечення його 

державної реєстрації. 

 

Закон України від 05 грудня 

2019 року № 354-ІХ «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості 

реалізації майна» 
 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2020 

року № 47845/1/1-19   

15.06.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Наказ Фонду від 12.01.2021 № 12 «Про 

внесення змін до Порядку ведення єдиної 

бази даних звітів про оцінку»  подано  на 

державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України листом Фонду від 

13.01.2021 № 10-66-558. 

 

 

28. Розроблення проєкту 

наказу Фонду «Про 

затвердження Порядку 

визначення оціночної 

вартості нерухомості та 

об’єктів незавершеного 

будівництва, що 

продаються 

(обмінюються)» та 

забезпечення його 

державної реєстрації 

Закон України від 05 грудня 

2019 року № 354-ІХ «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості 

реалізації майна» 
 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2020 

року № 47845/1/1-19   

15.06.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Проєкт наказу Фонду «Про 

затвердження Порядку визначення 

оціночної вартості нерухомості та об’єктів 

незавершеного будівництва, що 

продаються (обмінюються)» розроблено і 

буде затверджено разом з введенням в 

експлуатацію Єдиної бази, відповідно до  

наказу Фонду від 12.01.2021 № 12 «Про 

внесення змін до Порядку ведення єдиної 

бази даних звітів про оцінку»  після його 

державної реєстрації. 

Завдання 0433. Модернізувати реєстр суб’єктів оціночної діяльності та реєстр оцінювачів 

29. Розроблення концепції 

оновлення державної 

автоматизованої системи 

Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну 

діяльність в Україні»   
 

02.03.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

Розроблена концепція,  на підставі якої 

підготовлено   технічне завдання по 

оновленню державної автоматизованої 

системи Державного реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності з метою 
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оціночної діяльності, 

зокрема з метою інтеграції 

його даних до Єдиної бази 

даних звітів про оцінку  

Закон України від 05 грудня 

2019 року № 354-ІХ «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості 

реалізації майна» 
 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2020 

року № 47845/1/1-19   

діяльності 
 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

інтеграції його даних до Єдиної бази даних 

звітів про оцінку. 

Завдання 0434. Напрацювати нові концептуальні підходи регулювання оцінки об’єктів нерухомості, враховуючи  цілісну  

природу нерухомого майна (вакантна або поліпшена земельна ділянка). Для імплементації нових засад оцінки нерухомості розробити  

проекти відповідних змін до законів і інших нормативно-правових актів 

30. Забезпечити проведення 

консультацій із 

спеціалістами у сфері 

оцінки майна, земельних 

ділянок шляхом 

проведення круглого 

столу, з метою формування 

концепції змін до 

законодавства з питань 

оцінки майна та оцінки 

земельних ділянок    

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

20.02 2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління 

оцінки майна  та 

майнових прав  

 

Представники Фонду взяли участь у 

засіданні круглого столу на тему «Вплив 

фракційної оцінки на розвиток оціночної  

діяльності»,  яке відбулось 18.02.2020.  

В засіданні також взяли участь 

представники органів державної влади, 

саморегулівних організацій оцінювачів, 

Нотаріальної палати, науковці. Прийнято 

Рішення круглого столу від 18.02.2020. 

31. Розроблення 

законопроекту, яким 

впроваджуються нові 

засади оцінки нерухомості    

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 
 

15.06.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

З метою комплексного реформування 

галузі оціночної діяльності  здійснюється 

розроблення нової редакції Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» 

разом із залученням експертів. 



Продовження таблиці 25 

1 2 3 4 5 6 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Управління 

оцінки майна  та 

майнових прав  

 

32. Перегляд нормативно-

правових актів, які 

потребуватимуть змін у 

зв’язку із прийняттям 

законопроєкту, що 

впровадить нові засади 

оцінки нерухомості    

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління 

оцінки майна  та 

майнових прав  

У разі прийняття відповідного 

законопроекту 6 нормативно-правових 

актів потребуватимуть змін.  

Завдання 0435. В рамках комплексного реформування галузі оціночної діяльності в Україні, розробити проект змін до  

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

33. Розроблення концепції 

змін до Закону України 

«Про оцінку майна, 

майнових прав та 

професійну оціночну 

діяльність в Україні»  

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

15.07.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління 

оцінки майна  та 

майнових прав  

На засіданні робочої групи, утвореної 

наказом Фонду від 28.05.2020 № 914 «Про 

утворення робочої групи з підготовки змін 

до законодавства з питань оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної 

діяльності» (далі – Робоча група), 

визначені основні концептуальні засади, на 

підставі яких будуть базуватись 

положення законопроєкту. 

34. Розроблення 

законопроєкту про 

внесення змін до Закону 

України «Про оцінку 

майна, майнових прав та 

професійну оціночну 

діяльність в Україні»  

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

31.07.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління 

Відбулося 2 засідання Робочої групи. На 

підставі пропозицій учасників Робочої 

групи підготовлена редакція 

законопроекту. Робота над законопроєктом  

триває. 
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2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

оцінки майна  та 

майнових прав  

 

 

 

Завдання 0436. Розробити зміни до Національних стандартів оцінки, щодо приведення їх до засад сучасних  

міжнародних стандартів оцінки 

35. Розроблення проєкту акта 

Кабінету Міністрів 

України про внесення змін 

до Національних 

стандартів оцінки майна 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління 

оцінки майна  та 

майнових прав  

 

Проект акта Кабінету Міністрів України 

про внесення змін до Національних 

стандартів оцінки майна буде розроблений 

після  набрання чинності  новою редакцією 

Закону  України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну  оціночну 

діяльність в Україні». 

Завдання 0437. Запровадити державне регулювання  брокерської діяльності у разі прийняття відповідного Закону України 

36. Розроблення проєкту 

Закону України «Про 

брокерську діяльність у 

сфері нерухомості», 

забезпечення його 

погодження 

заінтересованими органами 

державної влади та 

подання його на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Пункти 84 та 85 Плану 

заходів на 2017-2019 року з 

реалізації Стратегії розвитку 

системи запобігання та 

протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї 

масового знищення на 

період до 2020 року, 

затвердженого 

31.12.2020 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління 

оцінки майна  та 

майнових прав  

 

Законопроєкт «Про брокерську 

діяльність у сфері нерухомості»  

погоджений із зауваженнями 

заінтересованими органами державної 

влади, зокрема:  

   Антимонопольним комітетом України; 

   Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України;    

Міністерством фінансів України; 

Державною службою фінансового 

моніторингу України;  

Міністерством цифрової трансформації 

України, яке надало висновок про 

проведення цифрової експертизи. 

   Державна регуляторна служба України 

рішенням від 03.11.2020 № 661 відмовила 
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розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 30.08.2017 № 601-р, (зі 

змінами)  

в погодженні проєкту регуляторного акта у 

зв’язку з тим, що аналіз регуляторного 

впливу, доданий   до законопроєкту,  є 

недосконалим.  

 Фонд доопрацьовує законопроєкт з 

урахуванням зауважень, наданих 

Міністерством юстиції України  (висновок 

правової  експертизи від 30.12.2020  

№ 58951/25636-26-20/8.1.2).  

Також відповідно до § 37² Регламенту 

Кабінету Міністрів України, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.07.2007  № 950, 

законопроект подано до Національного 

агентства з питань запобігання  

корупції для  визначення необхідності  

проведення антикорупційної експертизи  

законопроекту 

Завдання 0438. 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 

37. Складення актів оцінки 

майна та рецензування 

актів оцінки майна 

рецензентами, що 

працюють в Фонді та його 

регіональних відділеннях  

 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

грудня 2003 року     № 1891 

«Про затвердження 

Методики оцінки майна» (із 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 
 

Управління 

оцінки майна  та 

майнових прав  

 

 

У 2020 році рецензентами, що 

працюють у Фонді та його регіональних 

відділеннях було проведено рецензування 

657 актів оцінки майна  
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змінами) 
 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

серпня 1995 року № 629 

«Про затвердження 

Методики оцінки об’єктів 

оренди, Порядку викупу 

орендарем оборотних 

матеріальних засобів та 

Порядку надання в кредит 

орендареві коштів та цінних 

паперів» 
 

Наказ Фонду державного 

майна України від 23.12.2019 

№ 1456 «Про затвердження 

Порядку визначення 

оціночної вартості пакетів 

акцій акціонерних товариств, 

що пропонуються для 

продажу на аукціоні», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 05.03.2020 за                    

№ 242/34525 

38. Рецензування звітів про 

оцінку майна 

рецензентами, що 

працюють в Фонді та його 

регіональних відділеннях 

 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна  та 

У 2020 році рецензенти, що працюють  у 

Фонді та його регіональних відділеннях 

виконали 5953 рецензій на звіти про 

оцінку майна 
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Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

грудня 2003 року     № 1891 

«Про затвердження 

Методики оцінки майна» (із 

змінами) 
 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

серпня 1995 року № 629 

«Про затвердження 

Методики оцінки об’єктів 

оренди, Порядку викупу 

орендарем оборотних 

матеріальних засобів та 

Порядку надання в кредит 

орендареві коштів та цінних 

паперів» 
 

Наказ Фонду державного 

майна України від 17 травня 

2018 року № 658  «Про 

затвердження Порядку 

ведення єдиної бази даних 

звітів про оцінку» 
 

Наказ Фонду державного 

майна України від 31 жовтня 

2011 року №1585/1 «Про 

затвердження Положення 

про порядок рецензування 

звітів про оцінку майна та 

майнових прав 

рецензентами, що працюють 

у штаті Фонду державного 

майнових прав  

 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 
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майна України, його 

регіональних відділень та 

представництв»  (із змінами) 

39. Контроль за виконанням 

суб’єктами оціночної 

діяльності та оцінювачами 

вимог законодавства 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

У 2020 році організаційно забезпечено 

проведення 8 засідань Екзаменаційної 

комісії щодо розгляду 101 питання, які 

стосуються професійної діяльності 

оцінювачів. 

За результатами проведеної роботи 

Екзаменаційна комісія ухвалила, зокрема, 

такі рішення: 

    - про позбавлення 59 оцінювачів 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (за 

відповідними спеціалізаціями в межах 

напрямів оцінки майна); 

    - про зобов‘язання 40 оцінювачів 

позачергово пройти навчання за 

програмою підвищення кваліфікації.  

Підготовлено 16 наказів щодо 

зупинення дії 609 кваліфікаційних 

свідоцтв оцінювача тим фізичним особам, 

які вчасно не пройшли навчання за 

програмою підвищення кваліфікації, а 

також 19 наказів щодо поновлення дії  342 

кваліфікаційних свідоцтв  оцінювача тим 

фізичним особам, які пройшли навчання за 

програмою підвищення кваліфікації. 

Кількість наказів Фонду щодо 

анулювання сертифікатів суб’єктів 

оціночної діяльності – 287,  зокрема,  у 

зв’язку із порушенням ними вимог 

нормативно-правових актів з оцінки 

майна, виявлених шляхом проведення 

рецензування –  77. 
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40. Ведення Державного 

реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної 

діяльності  

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 
 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Протягом року 

 

Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління по 

роботі з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

До Державного реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності внесено 

записи про: 

– 1167 суб’єктів господарювання, яким 

видано нові сертифікати суб’єктів 

оціночної діяльності; 

–  364 суб’єктів  господарювання, яким 

було анульовано сертифікати суб’єктів 

оціночної діяльності. 

 

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. Оновлення ІТ та іншої інфраструктури, необхідної для забезпечення належних умов функціонування Фонду,  

зокрема електронного документообороту 

41. Проведення обстеження 

(аудиту) існуючої IT-

інфраструктури Фонду 

Закон України «Про Фонд 

державного майна України» 
 

Закон України «Про публічні 

закупівлі» 

ІІ квартал  

 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

 

Відповідно до договору № 93 про 

закупівлю послуг від 17.04.2020 проведено 

обстеження (аудит) існуючої ІТ-

інфраструктури Фонду та підготовлено 

пропозиції щодо удосконалення та 

модернізації ІТ-інфраструктури Фонду, 

зокрема серверного обладнання та 

мережевих сервісів. 

42. Здійснення заходів, 

пов’язаних з заміною, 

закупівлею устаткування 

програмного забезпечення 

та ліцензій, необхідних для 

забезпечення належних 

умов функціонування 

Фонду 

Закон України «Про Фонд 

державного майна України» 
 

Закон України «Про публічні 

закупівлі» 

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

 

Фондом державного майна України 

було проведено закупівлі та укладено 

договори про закупівлю товарів та послуг 

щодо: 

закупівлі:  

моніторів;  

персональних комп’ютерів;  
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серверів; 

комп’ютерних комплектуючих; 

кольорових багатофункціональних 

пристроїв; 

багатофункціональних пристроїв; 

сканерів; 

маршрутизатора; 

мережевого обладнання; 

акумуляторних батарей; 

антивірусного програмного 

забезпечення; 

програмного забезпечення для 

проведення відеоконференцій; 

захищених носіїв особистих ключів; 

надання послуг з: 

налаштування і підтримки 

функціонування корпоративної мережі 

державних органів приватизації; 

надання доступу до мережі Інтернет; 

заправки, відновлення чи заміни 

картриджів; 

технічного обслуговування і ремонту 

офісної техніки; 

з розробки, впровадження та 

супроводження інформаційної системи 

«Сервіс внесення інформації»; 

розробки технічного завдання  

на створення інформаційно-

телекомунікаційної системи «Єдина база 

даних звітів про оцінку», її складових; 

з удосконалення ІТ-інфраструктури 

Фонду державного майна України; 

надання у користування хмарної 
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інфраструктури для провадження 

інформаційної діяльності. 

43. Розроблення нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду з питань 

впровадження 

довгострокової ІТ-стратегії 

Закон України «Про 

Національну програму 

інформатизації»  
 

Закон України «Про Фонд 

державного майна України»  

Протягом року 

 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ  

 

Фондом державного майна України 

підготовлено та надано Міністерству 

цифрової трансформації України: 

пропозиції щодо участі в Національній 

програмі інформатизації на 2021 рік (лист 

Фонду від 05.03.2020 № 10-61-4595); 

інформацію про завдання (проекти) 

інформатизації, що плануються до 

реалізації в 2021 році та 2021 – 2023 роках 

(лист Фонду від 08.07.2020 № 10-15-

13472); 

пропозиції до Плану заходів цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації на 2021 рік (лист Фонду від 

26.08.2020 № 10-15-17066). 

Завдання 0442. Розробити нову структуру Фонду, спрямовану на максимально ефективне виконання повноважень Фонду 

44. Ідентифікація ризиків 
(визначення важливих 

майбутніх подій, які 

можуть вплинути на 

досягнення місії, 

стратегічних цілей, 

виконання завдань та 

повноважень Фонду). 

Проведення оцінки 

ризиків (оцінка 

ймовірності виникнення 

ідентифікованих ризиків, 

їх можливий вплив на 

досягнення місії, 

стратегічних цілей, 

виконання завдань та 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.12.2018 р. № 1062 «Про 

затвердження Основних 

засад здійснення 

внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних 

коштів та внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 

вересня 2011 р. № 1001»  
 

Інструкція з організації та 

здійснення внутрішнього 

контролю в Фонді 

державного майна України, 

Квітень - 

травень 2020 

Відділ 

внутрішнього 

контролю 

 

Структурні 

підрозділи 

Фонду  

 

Фондом проведена масштабна, ретельна 

робота із документування ризиків (подій), 

результатом якої є Реєстр ризиків Фонду 

на 2020 рік.  

За результатами аналізу наданої 

суб’єктами контролю інформації загальна 

кількість ідентифікованих ризиків щодо 

здатності виконувати завдання і 

повноваження та досягати визначеної 

мети, стратегічних та інших цілей 

діяльності Фонду та регіональних 

відділень становить 1 862 ризики (події), 

які безпосередньо впливають на виконання 

операцій під час проведення відповідних 

процесів. 

Результати проведеного аналізу та 
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повноважень Фонду). 

Прийняття  рішення 

щодо способу реагування 

на ідентифіковані та 

оцінені ризики. 

  

затвердженої наказом Фонду 

від 15.11.2019 № 1119 
 

Заходи щодо удосконалення 

СВК у Фонді та 

регіональних відділеннях, 

затверджених наказом 

Фонду державного майна 

України  від 01.04.2019  

№ 314 у редакції наказу 

Фонду державного майна 

України від 28.02.2020  

№ 369 (зі змінами) 

інформація про виконання Заходів щодо 

удосконалення системи внутрішнього 

контролю у Фонді з відповідними 

вказівками щодо правильності, повноти, 

актуальності та відповідності заповнення 

зазначених відомостей, були надані Голові 

Фонду службовою запискою від 29.05.2020 

року № 13-2-161. 

45. Підготовка проєкту 

структури та штатного 

розпису апарату Фонду 

Стратегія реформування 

державного управління 

України на період до 2021 

року затверджена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

24.06.2016  № 474-р «Деякі 

питання реформування 

державного управління 

України» 

Травень 2020 

року 

Департамент 

управління 

персоналом 

Підготовлений проєкт структури та 

штатного розпису апарату Фонду введено 

в дію з 01 вересня 2020 року наказом 

Фонду державного майна України з 

кадрових питань (особового складу) від 

21.08.2020  № 685к. 

Завдання 0443. Реорганізувати апарат Фонду, удосконалити  процеси управління персоналом з урахуванням законодавства  

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

46. Направлення працівників 

Фонду на навчання 

відповідно до укладених 

договорів на навчання 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

32 державних службовця апарату Фонду 

пройшли навчання за програмами 

підвищення кваліфікації оцінювачів та 

отримали сертифікати про проходження 

професійного навчання. 

47. Організаційно-методичне 

забезпечення проведення 

конкурсів на зайняття 

посад державної служби у 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

В апараті Фонду проведено 4 конкурси 

на зайняття вакантних посад державної 

служби.  

    Складені протоколи конкурсних комісій, 
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Фонді в яких визначені кандидатури,  допущені 

до наступного етапу конкурсу. 

    Крім того 1 конкурс на етапі проведення 

було призупинено та скасовано відповідно 

до Закону України від 13 квітня 2020 року 

№ 553-IX «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України 

на 2020 рік». 

   Проведено 1 конкурс на зайняття 

вакантних посад керівництва регіональних 

відділень Фонду. 

Оголошено 27 доборів на зайняття 

вакантних посад державної служби в 

апараті Фонду шляхом укладання 

контракту про проходження державної 

служби на період      дії карантину, з них 

проведено 24 добори та визначено 

переможцями добору 56 осіб. 

Також, оголошено та проведено 4 

добори на зайняття вакантних посад 

керівництва регіональних відділень Фонду, 

шляхом укладення контракту про 

проходження державної служби на період 

дії карантину та визначено переможцями        

6 осіб. 

За 2020 рік укладено контрактів про 

проходження державної служби на період 

дії карантину з 60 особами. 

48. 

 

Організація підвищення 

кваліфікації працівників 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

308 державних службовців апарату 

Фонду  підвищили кваліфікацію за 571 

навчальною програмою, а саме:                                             

    - за загальними професійними 

(сертифікатними) програмами - 159 

державних службовців;                                                                    
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    - за спеціальними професійними 

(сертифікатними)  програмами  - 4 

державних службовця;                                                    

    - за загальними короткостроковими 

програмами -  47 державних службовців;                                                                           

    - за спеціальними короткостроковими 

програмами -  67 державних службовця. 

   Пройшли навчання на онлайн платформі 

з питань цифрової грамотності державних 

службовців - 217 державних службовців 

апарату Фонду та 849 державних 

службовців регіональних відділень Фонду; 

     - за іншими напрямами навчання на 

онлайн платформах «Prometheus», 

«EDERA» - 77 державних службовців.                   

  23 державних службовця апарату Фонду 

підвищують кваліфікацію з іноземної мови 

за програмою «Професійна англійська 

мова в публічному адмініструванні».                                        

   2 державних службовця Фонду 

проходять підготовку за освітньо-

професійною програмою підготовки 

магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» в 

регіональних інститутах Національної 

академії державного управління при 

Президентові України.                                                                                                                                                                          

  4 студента вищих навчальних закладів 

України пройшли практику в апараті 

Фонду. 

49. Організація роботи щодо 

стажування у Фонді 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Звернулися з метою проходження 

стажування 77 громадян з числа молоді та 

2 державних службовця Регіонального 

відділення Фонду державного майна 
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України по місту Києву.  

   З них 17 осіб стажування пройшли 

успішно; 3 – відмовились від проходження 

повного терміну стажування. 

50. Моніторинг та 

документальне 

оформлення проходження 

державної служби 

керівним складом 

регіональних відділень 

Фонду 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

 Оформлено 500 наказів з кадрових питань 

(особового складу) щодо осіб керівного 

складу регіональних відділень Фонду. 

   Звільнено - 10 осіб керівного складу 

регіональних відділень Фонду (з них: 4 - 

начальників регіональних відділень 

Фонду;  1 - першого заступника 

начальника регіонального відділення 

Фонду;  5 - заступників начальників 

регіональних відділень Фонду).  

   Призначено  - 12 осіб керівного складу 

регіональних відділень Фонду (з них: 4 -  

начальників регіональних відділень 

Фонду; 4 - перших заступників 

начальників регіональних відділень 

Фонду; 4 - заступників начальників 

регіональних відділень Фонду). 

51. Моніторинг штатних 

розписів регіональних 

відділень Фонду та змін до 

них 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Затверджено 25 штатних розписів 

регіональних відділень Фонду на 2020 рік 

та 22 переліки змін до них. 

Завдання 0444. Провести реорганізацію системи територіальних органів 

52. Ідентифікація ризиків  
(визначення важливих 

майбутніх подій, які 

можуть вплинути на 

виконання завдань та 

повноважень 

територіальних органів 

Фонду). 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.12.2018 р. № 1062 «Про 

затвердження Основних 

засад здійснення 

внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних 

коштів та внесення змін до 

Квітень - 

травень 2020 

Відділ 

внутрішнього 

контролю 
 

РВ Фонду 

 

 

 За результатами роботи із 

документування ризиків (подій) 

підготовлені Реєстри ризиків регіональних 

відділень Фонду на 2020 рік. 
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Проведення оцінки 

ризиків (оцінка 

ймовірності виникнення 

ідентифікованих ризиків, 

їх можливий вплив на 

виконання завдань та 

повноважень 

територіальних органів 

Фонду). 

Прийняття  рішення 

щодо способу реагування 

на ідентифіковані та 

оцінені ризики. 

Визначення 

контрольованості 

процесів. 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 

вересня 2011р. № 1001» 
 

Інструкція з організації та 

здійснення внутрішнього 

контролю в Фонді 

державного майна України, 

затвердженої наказом Фонду 

від 15.11.2019 № 1119 
 

Заходи щодо удосконалення 

СВК (система внутрішнього 

контролю) у Фонді та 

регіональних відділеннях, 

затверджених наказом 

Фонду державного майна 

України  від 01.04.2019 № 

314 у редакції наказу Фонду 

державного майна України 

від 28.02.2020 № 369 (зі 

змінами) 

53. Розробка та затвердження 

нового положення про 

територіальні органи 

приватизації  

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

регіональної 

мережі 
 

Департамент 

управління 

персоналом 

Наказ Фонду державного майна України 

від 16 липня 2020 року № 1213 «Про 

затвердження Змін до Положення про 

регіональне відділення Фонду державного 

майна України». 

54. Підготовка інформаційних 

матеріалів щодо діяльності 

територіальних органів  

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

регіональної 

мережі 

 

Протягом року для керівництва Фонду 

готувалися інформаційні матеріали: 

щотижневі, щомісячні, за певний період, 

на відповідну дату щодо діяльності 

територіальних органів. 

55. Комплексний моніторинг 

виконання 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Протягом року Департамент 

регіональної 

Щотижневі селекторні наради за участю 

керівників регіональних відділень. 
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територіальними органами 

приватизації покладених на 

них завдань 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

мережі 

 

Структурні 

підрозділи 

Фонду  

Тематичні селекторні наради з окремих 

напрямків діяльності регіональних 

відділень. Підготовка для керівництва 

Фонду  відповідних аналітичних 

матеріалів стосовно виконання 

територіальними органами приватизації 

покладених на них завдань. 

56. Моніторинг висвітлення 

діяльності регіональних 

відділень на офіційному 

вебсайті 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року  № 2269-VІІІ  

«Про  приватизацію 

державного і комунального 

майна» 

 Департамент 

регіональної 

мережі 

 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Розміщено 473 інформаційних 

повідомлення щодо діяльності 

регіональних відділень на офіційному 

вебсайті Фонду. 

Завдання 0445. Впровадити ефективну систему внутрішніх комунікацій апарату Фонду 

57. Ідентифікація ризиків 

(визначення важливих 

майбутніх подій, які 

можуть вплинути на 

ефективність, 

результативність та якість 

внутрішнього 

інформаційного та 

комунікаційного обміну в 

апараті Фонду за 

елементом внутрішнього 

контролю «Інформаційний 

та комунікаційний обмін»).  

Проведення оцінки 

ризиків (оцінка 

ймовірності виникнення 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.12.2018 р. № 1062 «Про 

затвердження Основних 

засад здійснення 

внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних 

коштів та внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 

вересня 2011 р. № 1001» 
 

Інструкція з організації та 

здійснення внутрішнього 

контролю в Фонді 

державного майна України, 

затвердженої наказом Фонду 

Квітень - 

травень 2020 

року 

Відділ 

внутрішнього 

контролю 

 

Структурні 

підрозділи 

Фонду  

 

Результати проведеного аналізу та 

інформація про виконання Заходів щодо 

удосконалення системи внутрішнього 

контролю у Фонді з відповідними 

вказівками щодо правильності, повноти, 

актуальності та відповідності заповнення 

зазначених відомостей, були надані Голові 

Фонду службовою запискою від 29.05.2020 

року № 13-2-161.  
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ідентифікованих ризиків, 

їх можливий вплив на 

ефективність, 

результативність та якість 

внутрішнього 

інформаційного та 

комунікаційного обміну в 

апараті Фонду за 

елементом внутрішнього 

контролю «Інформаційний 

та комунікаційний обмін»). 

Прийняття  рішення 

щодо способу реагування 

на ідентифіковані та 

оцінені ризики. 

від 15.11.2019 № 1119 
 

Заходи щодо удосконалення 

СВК у Фонді та 

регіональних відділеннях, 

затверджених наказом 

Фонду державного майна 

України  від 01.04.2019  

№ 314 у редакції наказу 

Фонду державного майна 

України від 28.02.2020  

№ 369 (зі змінами) 

 

58. Створення Департаменту 

комунікацій та маркетингу  

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

І квартал 2020 

року 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Створення Департаменту комунікацій та 

маркетингу Фонду державного майна 

України здійснено відповідно до     

Положення про Департамент, 

затвердженого 08.01.2020 року.  

    Департамент складають 4 відділи: 

- відділ взаємодії з громадськістю; 

- відділ взаємодії зі ЗМІ та  

супроводження вебсайту Фонду; 

- відділ рекламно-маркетингової роботи; 

- відділ звернень громадян та       публічної 

інформації. 

У зв’язку з введенням в дію нового 

штатного розпису Фонду було 

затверджено 10.09.2020 Положення про 

Департамент комунікацій та маркетингу 

Фонду державного майна України, який 

складають 6 відділів і сектор: 

- відділ взаємодії з громадськістю; 
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- відділ взаємодії зі ЗМІ; 

- відділ супроводження вебсайтів 

Фонду; 

- відділ організаційно-маркетингової 

роботи; 

- відділ «Контакт-центр»; 

- сектор приватизаційних питань; 

- відділ друкованих видань. 

Завдання 0446. Розробити і впровадити систему ефективної комунікації з усіма зацікавленими сторонами,  

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

59. Видання нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду щодо 

впровадження системи 

ефективної комунікації з 

громадськістю, 

журналістами, 

депутатським корпусом, 

іншими органами влади 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Видано нормативно-правові  документи 

Фонду, зокрема, накази Фонду «Про 

затвердження змін до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2020 рік, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 28 грудня 

2019 року № 1573 «Про затвердження 

орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2020 рік». 

60. Інформаційне наповнення 

блогів з метою висвітлення 

діяльності Фонду на сайтах 

інформаційних агенцій 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Ведеться активна робота з висвітлення 

діяльності Фонду, а саме:  

портал Дія.Бізнес публікує інформаційні 

матеріали Фонду щодо прозорої 

приватизації та оренди; у рубриці 

«Періодичні видання ФДМУ» на сайті 

Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки 

публікуються інформаційні бюлетені;  

у рубриці  «Прозора приватизація» на 

сайті https://business.ua/ публікуються 

щотижневі бюлетені, статті та мапа 

об’єктів малої приватизації. 

Готуються та розповсюджуються 

інформаційні бюлетені онлайн-аукціонів з 

https://business.ua/
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передачі в оренду державного майна. 

Також здійснюється розсилка 

інформаційних матеріалів про доступні 

об'єкти приватизації та оренди державного 

майна на більше як 1000 електронних 

адрес представників ЗМІ та бізнес 

асоціацій; налаштовано автоматичну 

підписку в сервісі Mail Chimp 

інформаційних матеріалів про доступні 

об'єкти оренди державного майна на 

прозорих аукціонах.   

На сайтах «ЛігаБізнесІнформ» та 

«Економічна Правда» публікуються блоги 

Голови Фонду державного майна України 

та його заступників. 

61. Розміщення інформаційних 

повідомлень про діяльність 

Фонду державного майна 

України на офіційному 

вебсайті Фонду: 

http://www.spfu.gov.ua 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

На офіційному вебсайті щоденно 

розміщуються новини, заяви та 

роз’яснення за всіма напрямами  

діяльності Фонду. У 2020 році 

опрацьовано та розміщено 782 новини та 

2060 інформаційних матеріали. 

62. Публікація повідомлень 

про діяльність Фонду з 

питань приватизації, 

розміщених на 

вебсайті Фонду: 

www.privatization.gov.ua 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Опубліковано повідомлення про 

діяльність Фонду з питань приватизації, а 

саме: розміщено 451 публікація та 43 

щотижневих інформаційних бюлетеня 

«Мала приватизація». 

63. Висвітлення діяльності           

Фонду у соціальних 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

У  Facebook розміщено 755 публікацій, 

99 відео, з яких 34 – прямі ефіри з Головою 
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мережах Facebook, 

Twitteг,Telegram   *) 

 

 

* Захід «Висвітлення 

діяльності Фонду у 

соціальних мережах 

Facebook, 

Twitteг,Telegram» не було 

передбачено у Річному 

плані роботи Фонду 

державного майна України 

на 2020 рік 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

маркетингу Фонду та його заступниками; 

функціонують сторінки регіональних 

відділень; започатковано рубрику «Думка 

експерта» (інформація публікується 

щотижнево).   

У Twitter розміщено 530 дописів з 

візуалізаціями. 

Створено Telegram-канал «Приватизація 

в Україні», розміщено 371 допис з 

візуалізаціями. 

Створено Telegram-канал «Оренда в 

Україні», розміщено 99 дописів з 

візуалізаціями.  

64. Участь у проведенні 

міжнародних та 

міжрегіональних заходів, 

онлайн конференцій, та 

онлайн заходів (круглих 

столів, презентацій, 

конференцій, брифінгів) 

щодо яких забезпечено 

інформаційне та 

організаційне 

супроводження участі 

представників Фонду 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Голова Фонду та його заступники взяли 

участь у 158 інтерв’ю та публічних 

заходах. 

Опрацьовано та надано відповіді на 118 

журналістських запитів.. 

65. Розробка та затвердження 

«Орієнтовного плану 

проведення консультацій 

на рік» та внесення змін до 

нього 

Постанова КМУ від 

03.11.2020 № 966 «Про 

забезпечення участі 

громадськості у формуванні 

та реалізації державної 

політики» (зі змінами) 

протягом року  Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

До орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2020 рік  

у звітному періоді вносилися зміни 

наказами Фонду «Про затвердження змін 

до орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2020 рік, 

затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 28 грудня 2019 року   
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№ 1573 «Про затвердження орієнтовного 

плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2020 рік», а саме: 

Наказ Фонду від 27.01.2020 №150; 

Наказ Фонду від 27.01.2020 №151; 

Наказ Фонду від 05.03.2020 №406; 

Наказ Фонду від 26.03.2020 №568; 

Наказ Фонду від 28.04.2020 №717; 

Наказ Фонду від 07.05.2020 №758; 

Наказ Фонду від 11.06.2020 №992; 

Наказ Фонду від 23.06.2020 №1071; 

Наказ Фонду від 11.08.2020 №1337; 

Наказ Фонду від 20.08.2020 №1418; 

Наказ Фонду від 05.11.2020 №1771; 

Наказ Фонду від 25.11.2020 №1893. 

66. Проведення консультацій з 

громадськістю щодо 

проектів нормативно-

правових актів 

розробником яких є Фонд 

Постанова КМУ від 

03.11.2020 № 966 «Про 

забезпечення участі 

громадськості у формуванні 

та реалізації державної 

політики» (зі змінами) 
 

Доручення КМУ від 

27.09.2016 № 32964/1/1-16 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Проведено 20 електронних консультацій 

з громадськістю щодо  проєктів 

законодавчих актів, розробником яких є 

Фонд (розміщені на сайті Фонду у рубриці 

«Громадська платформа». Враховані 15 

коментарів від громадськості). 

Проведені заходи, у рамках        

консультацій з громадськістю: 

- круглий стіл за участі представників 

саморегулівних організацій    оцінювачів, 

органів державної влади, Нотаріальної 

палати та науковців;  

- засідання робочої групи з підготовки 

змін до законодавства з питань оцінки 

майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності (за участі 

представників саморегулівних організацій 

оцінювачів, центральних органів 

виконавчої влади та спеціалістів в сфері 
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оцінки     майна); 

- круглий стіл на тему: обговорення 

проєкту Антикорупційної програми Фонду 

державного майна України на 2020 – 2023 

роки за участі представників Transparency 

Internation, StateWatch, ГО 

«Антикорупційний штаб», Bihus.Info. 

Підготовлено щоквартальні звіти на 

виконання доручень КМУ № 31990/0/2-20 

від 17.09.2020 та № 23097/0/1-20 від 

02.06.2020 про проведені Фондом 

консультації з громадськістю 

67. Організація та 

забезпечення діяльності 

Громадської ради при 

Фонді державного майна 

України 

Постанова КМУ від 

03.11.2020  

№ 966 «Про забезпечення 

участі громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної політики» (зі 

змінами) 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Підготовлено проєкт наказу Фонду про 

створення ініціативної групи з підготовки 

формування складу Громадської ради при 

Фонді державного майна України 

68. Організація проведення 

громадської експертизи 

діяльності Фонду 

Постанова КМУ від 

05.11.2008 

№ 976 «Про затвердження 

Порядку сприяння 

проведенню громадської 

експертизи діяльності 

органів виконавчої влади» 

у разі 

надходження 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Запитів від інститутів громадянського 

суспільства для проведення громадської 

експертизи діяльності ФДМУ не 

надходило. 

69. Організація роботи 

«гарячої лінії» Фонду 

Розпорядження КМУ від 

09.06.2011 № 589-р «Про 

схвалення Концепції 

створення Національної 

системи опрацювання 

звернень до органів 

виконавчої влади» 
 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Надано телефонні консультації та 

роз’яснення на 3907 телефонних звернень 

громадян та зацікавлених осіб щодо 

питань приватизації,  оренди, оцінки майна 

та ін. питань, що стосуються діяльності 

Фонду. 
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доручення Секретаріату 

КМУ від 24.10.2011 

№11661/0/2-11 

70. Організація прийомів 

громадян керівним 

складом Фонду 

Закон України від 02.10.1996 

№393/96-ВР «Про звернення 

громадян» (зі змінами); 

Указ Президента України від 

07.02.2008 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування 

конституційного права на 

звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування» 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Керівництвом Фонду та регіональними 

відділеннями було проведено 253 

особистих прийоми громадян. 

71. Організація обліку запитів 

та надання інформації 

відповідно до запитів на 

публічну інформацію, 

розпорядником якої є 

Фонд, та звернень 

громадян 

Закон України від 13.01.2011  

№ 2939-IV «Про доступ до 

публічної інформації» (зі 

змінами)  
 

Закон України від 02.10.1996  

№ 393/96-ВР «Про звернення 

громадян» (зі змінами) 
 

Постанова КМУ від 

27.11.2019 № 976 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зареєстровано 920 запитів на публічну 

інформацію від громадян, юридичних осіб, 

ЗМІ та громадських організацій та 2064 

звернення громадян, які опрацьовано 

структурними підрозділами Фонду та 

надіслано відповіді усім заявникам. 

 

72. Забезпечення взаємодії з 

державною установою 

«Урядовий контактний 

центр» щодо оперативного 

реагування на звернення, 

що надходять на урядову 

«гарячу лінію» за 

допомогою засобів 

телефонного зв’язку та 

Постанова КМУ від 

27.11.2019 № 976 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Забезпечено взаємодію з державною 

установою «Урядовий  контактний центр». 

Зареєстровано  237 звернень, що надійшли 

через урядову «гарячу лінію». 
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через вебсайт «Урядового 

контактного центру» 

73. Організація підготовки та 

подання річних звітів 

Фонду, щоквартальних 

аналітичних довідок про 

роботу Фонду державного 

майна України, а також їх 

розміщення на офіційному 

вебсайті Фонду 

 

 Щоквартально 

Щорічно 

Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

Протягом 2020 року було організовано 

підготовку та подання у встановлені 

терміни Президентові України, Верховній 

Раді України, Рахунковій палаті України 

річного  звіту Фонду за 2019 рік, 

аналітичних довідок за І квартал, І півріччя 

та за 9 місяців 2020 року.  

 

74. Організація підготовки та 

подання звітів до органів 

державної влади про 

роботу Фонду щодо 

виконання рішень 

Президента України, 

Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів 

України 

 Щомісячно 

Щоквартально 

Щорічно 

Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

Забезпечено своєчасну підготовку та  

подання звітів до органів державної влади 

про роботу Фонду щодо виконання рішень 

Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України 

 

Завдання 0447. Залучити міжнародну експертну та технічну допомогу до виконання основних завдань Фонду.  

Посилити співпрацю з міжнародними організаціями 

75. Поширення інформації про 

об’єкти приватизації у 

представництвах 

міжнародних організацій, 

посольствах з метою 

залучення потенційних 

покупців та інвесторів до 

процесу приватизації 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 

 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язків з 

міжнародними 

організаціями 

З метою залучення потенційних покупців 

та інвесторів до процесу приватизації 

Фондом надіслано листи з  актуальною 

інформацією про те, як відбувається процес 

приватизації в умовах пандемії COVID-19, 

про свої досягнення за цей період і 

перспективи у сфері приватизації, оцінки та 

оренди, запропонував ознайомитися з 

останніми приватизаційними можливостями 

на сайті www.privatization.gov.ua та запросив 

сторони до співробітництва, на адреси 

посольств в Україні таких країн: 
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Азербайджанської Республіки, Федеративної 

Республіки Бразилія, Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Грецької 

Республіки,  Грузії, Королівства Данія, 

Естонської Республіки, Держави Ізраїль, 

Королівства Іспанії, Італійської Республіки, 

Канади, Держави Катар, Китайської 

Народної Республіки, Республіки Кіпр, 

Республіки Корея, Держави Кувейт, 

Латвійської Республіки, Литовської 

Республіки, Республіки Ліван, Держави 

Лівія,  Королівства Нідерландів, 

Федеративної Республіки Німеччина, 

Королівства Норвегії, Об’єднаних Арабських 

Еміратів, Республіки Польща, Королівства 

Саудівська Аравія, Республіки Сінгапур, 

Сполучених Штатів Америки, Республіки 

Таджикистан, Турецької Республіки, 

Туркменістану, Фінляндської Республіки, 

Французької Республіки, Республіки 

Узбекистан, Чеської Республіки, 

Швейцарської Конфедерації, Королівства 

Швеції та Японії.  

А також зазначена вище інформація 

надсилалась і на адреси представництв 

міжнародних організацій в Україні, а саме: 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку, Міжнародної фінансової 

корпорації, Офісу Ради Європи, 

Європейського Інвестиційного Банку, 

Європейського Союзу, Міжнародного 

Валютного Фонду, Програми розвитку ООН 

та Світовому Банку. 

Крім того з метою  виконання положень 

Угоди між Фондом державного майна 
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України та Державним комітетом Республіки 

Узбекистан з управління державним майном 

і підтримки підприємництва про 

співробітництво в галузі обміну інформацією 

Фондом щопівроку  надається інформація 

стосовно приватизаційних процесів в 

Україні, для передачі потенційним 

інвесторам. 

З метою поширення інформації про 

об’єкти державної власності, які 

пропонуються до приватизації у 2020 році, 

керівництво Фонду взяло участь у роботі 

Всесвітнього економічного форуму 2020 (м. 

Давос) та Українсько-Турецькому бізнес-

форумі (м. Київ). 

17.09.2020 Фонд та Торгово-промислова 

палата України підписали Меморандум про 

співпрацю у залученні інвестицій в 

економіку України. Меморандум передбачає 

об’єднання зусиль у перетворенні 

непрацюючих активів у працюючі, зокрема, 

через спільну роботу над маркетуванням 

об’єктів приватизації, інформування 

вітчизняних та іноземних інвесторів про 

можливості, які для них відкриває прозорий 

приватизаційний процес в Україні.  

Крім того, Фонд долучився до створення 

всеохоплюючого путівника для іноземних 

інвесторів “UkraineInvest Guide”. Це 

аналітичний інструмент, в якому можна 

знайти інформацію про інвестиційні проєкти, 

про ресурсний потенціал країни, про зміни в 

регуляторній політиці. 

З метою ознайомлення потенційних 

інвесторів про приватизаційні процесу в 
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Україні  відбулись онлайн-зустрічі: 

- з членами Українсько-американської 

бізнес-ради U.S.-Ukraine Business Council 

(USUBC). Серед присутніх були українські 

та американські бізнесмени, що мають 

зацікавленість інвестувати в Україну, 

представники дипломатичних місій в Україні 

та міжурядових організацій, іноземні ЗМІ 

тощо. 

- з членами European Business Association. 

Проведено дискусії з Атлантичною Радою 

США (Atlantic Council) за участі Посла 

Джона Гербста, редактора Ukraine Business 

News Джім Бруке та журналістки Independent 

Commodity Intelligence Services д-р Аура 

Сабадос. У фокусі дискусії – повільний, втім, 

упевнений прогрес України на багатьох 

економічних фронтах, зокрема про те, як 

суттєво робота команди Фонд державного 

майна України у сфері приватизації посилює 

цей фронт. 

З метою публічної демонстрації 

відкритості України до інвестицій у рамках 

візиту Президента Польщі до України, 

Голова Фонду та Президент Державної 

компанії Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo Єжи Квецинський, підписали 

Угоду про вивчення можливостей щодо 

інвестування в українські об’єкти 

приватизації. Цей документ дозволить 

PGNiG на умовах конфіденційності 

отримати широкий доступ до інформації про 

об’єкти приватизації, аби з усією повнотою 

знань про активи включитися в боротьбу за 

них.  
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З метою продовження прозорої реформи 

приватизації в Україні 23.10.2020 проведено 

Загальну координаційну нараду донорів. Під 

час онлайн зустрічі керівництво Фонду 

поінформувало міжнародні організації та 

представництва інших держав в Україні про 

процес реалізації державної політики у сфері 

приватизації, оренди, використання та 

відчуження державного майна, управління 

об'єктами державної власності, у тому числі 

корпоративними правами держави щодо 

об'єктів державної власності, що належать до 

сфери його управління, а також у сфері 

державного регулювання оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної 

діяльності. 

05.11.2020  разом з OpenDoorUkraine.nl та 

Торгово-промисловою палатою України, за 

підтримки Посольства України в Королівстві 

Нідерланди та української юридичної фірми 

Arzinger law firm,  проведено економічну 

конференцію на тему «Приватизаційний 

процес в Україні: юридичне та економічне 

підґрунтя для придбання державних 

компаній». Бізнесменів та інвесторів з 

Нідерландів було проінформовано про 

особливості малої та великої приватизації в 

Україні, успіхи приватизаційного процесу. 

Також 11.11.2020 відбулася онлайн-

бізнес-конференція, що об’єднала ділові, 

урядові та дипломатичні кола України та 

Канади в предметній дискусії щодо 

перспектив двостороннього економічного 

співробітництва. Представники українських і 

канадських дипломатичних установ 
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профільних міністерств та керівництво 

торгово-промислових палат обох сторін  

обмінялися фаховими думками стосовно 

специфіки ринків обох країн, експортного та 

інвестиційного 

Голова Фонду взяв участь: 

- в українсько-норвезькому бізнес-форумі. 

Під час форуму були висвітлені питання  про 

найбільші досягнення, яких вдалося досягти 

за час роботи у Фонді державного майна, та 

про найвизначніші пріоритети - велика 

приватизація та просування нового 

законопроекту про приватизацію, залучення 

інвестицій та створення робочих місць. 

- у панелі The Outlook For UK Четвертого 

щорічного Ukrainian Investment Roadshow 

(цьогоріч проходив онлайн). Під час події 

відбувались онлайн-зустрічі та вебінари, на 

яких лідери українського державного 

управління, видатні банкіри та економісти 

обговорювали шляхи стимулювання 

економіки України та умови притоку до неї 

прямих іноземних інвестицій. 

- у Першій щорічній міжнародній 

конференції, організованою UkraineInvest, 

яка стала інтерактивною платформою для 

демонстрації реалій бізнес-середовища та 

висвітлення інвестиційних можливостей 

України та прогресу реформ. 
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76. Забезпечення участі 

представників Фонду у 

роботі спільних 

міждержавних та 

міжвідомчих комісій і 

комітетів, а також  

організації реалізації 

міжурядових 

домовленостей і положень 

міждержавних та 

міжвідомчих угод 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язків з 

міжнародними 

організаціями 

 

Управління 

корпоративних 

прав держави   

В рамках Спільної міжурядової 

українсько-азербайджанської Комісії з 

питань економічного співробітництва 

створено Робочу групу під співголовуванням 

Фонду державного майна України і 

Міністерства економіки Республіки 

Азербайджан з метою надання взаємної 

підтримки в питаннях приватизації, а також 

оперативного вирішення питань, пов’язаних 

з приватизацією. 

Фондом на адресу Міністерства 

закордонних справ України надіслано 

актуалізовану інформацію  щодо реалізації 

домовленостей, досягнутих під час 

офіційного візиту Президента України 

Володимира Зеленського до Федеративної 

Республіки Німеччина 18 червня 2019 року. 

Також протягом звітного періоду Фондом 

опрацьовано доручення Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 02.08.2019    

№ 25356/2/1-19 та на адресу Міністерства 

закордонних справ України надіслано 

інформаційно-аналітичні матеріали і 

пропозиції до тез в рамках підготовки до 

зустрічей Прем’єр-міністра України з 

Уповноваженим Федерального уряду з 

питань підтримки Німеччиною приватизації 

державних підприємств в Україні Р. Бомбою 

та Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

України з Державним секретарем з питань 

Федерації, Європи та міжнародних відносин 

федеральної землі Північний Рейн – 

Вестфалія М. Шпайхом.  

В межах співробітництва Уряду України 
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та Уряду Федеративної Республіки 

Німеччини відбувся візит делегації з 

Німеччини на чолі зі спеціальним 

уповноваженим Уряду ФРН з питань 

підтримки процесу приватизації в Україні 

доктором Райнером Бомбою. 18 лютого 2020 

року у м. Києві було проведено конференцію 

щодо аспектів реалізації політики у сфері 

приватизації в Україні та запровадження 

соціальних компенсаторів під час 

приватизації об’єктів державної власності, 

доповідачами на якій були Голова Фонду 

державного майна України Дмитро 

Сенниченко та представник німецької 

делегації др. Райнер Бомба. До участі у 

заході було запрошено представників ЦОВВ, 

міністерств, дипломатичних установ, 

міжнародних організацій, вищих посадовців 

України. 

З метою підготовки до проведення 11-го 

засідання Українсько-Німецької Групи 

високого рівня (ГВР) з економічного 

співробітництва Фонд надав Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України пропозиції до проєкту 

порядку денного спільного засідання та 

Інформаційно-аналітичну довідку щодо 

стану та перспектив українсько-німецького 

співробітництва. В рамках проведення 11-го 

засідання ГВР Фонд пропонував розглянути 

питання: 1) Перспективи залучення 

німецьких інвестицій в об’єкти великої та 

малої приватизації в Україні. 2) Активізація 

проведення комунікативних заходів (онлайн 

та офлайн) щодо інформування німецьких 
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інвесторів стосовно об’єктів приватизації та 

оголошених аукціонів з продажу об’єктів 

приватизації в Україні.  

З метою участі у підготовці до проведення 

3-го засідання Українсько-норвезької 

Міжурядової комісії з питань 

співробітництва у галузі торгівлі, 

підприємництва та економіки Фонд на 

адресу Міністерства культури та 

інформаційної політики України  надав 

кандидатуру  директора Департаменту 

маркетингу об’єктів приватизації Фонду 

державного майна України Віталія 

Дишлового для участі у пленарному 

засіданні. 

З метою відновлення співпраці у рамках 

Угоди між Фондом та Державним комітетом 

з інвестицій та управління держмайном 

Республіки Таджикистан опрацьовано та 

погоджено проект Плану заходів за 

результатами проведення П’ятого засідання 

Спільної міжурядової українсько-таджицької 

комісії з питань економічного 

співробітництва. Також, були надані 

пропозиції та інформація щодо відновлення 

співпраці, проінформовано про чинність 

зазначеної Угоди.    

З метою проведення Восьмого засідання 

Спільної українсько-узбецької комісії зі 

всебічного співробітництва Фонд опрацював 

проекти Порядку денного та Протоколу 

Восьмого засідання та надав пропозиції 

щодо внесення змін до Протоколу та 

інформаційні матеріали для передачі 

Узбецькій стороні. 
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З метою підготовки засідання Спільної 

міжурядової Українсько-туркменської 

комісії з економічного і культурно-

гуманітарного співробітництва Фондом було 

надано необхідні інформаційні матеріали. 

З метою виконання п.2 Плану заходів з 

реалізації домовленостей, досягнутих в ході 

візиту в Україну  Прем’єр-міністра  Чеської 

Республіки та виконання  Плану заходів з 

реалізації домовленостей, досягнутих за 

результатами Восьмого засідання 

Українсько-чеської змішаної комісії з питань 

економічного промислового і науково-

технічного  співробітництва була проведена 

зустріч за участю представників Фонду під 

головуванням Прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції  

Кулеби Д. І. стосовно стану вирішення 

питання погашення заборгованості перед 

Чеською Республікою згідно з Ямбурзькою 

Угодою.  

Фонд в межах своїх повноважень 

продовжує здійснювати заходи щодо 

врегулювання питання заборгованості згідно 

з Ямбурзькою Угодою перед Чеською 

Республікою. На адресу Міністерства 

фінансів України було надано пропозиції 

щодо можливих варіантів будівель для 

розміщення Посольства Чеської Республіки 

для передачі Чеській стороні. Пропозиції 

були опрацьовані спільно з Київською 

міською державною адміністрацією та ДП 

«Генеральна дирекція з обслуговування 

іноземних представництв».  

З метою підготовки робочого візиту 
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Міністра закордонних справ України Д. І. 

Кулеби до Об’єднаних Арабських Еміратів 

Фонд опрацював питання укладення з ПАТ 

«Інвестиційна компанія «MUBADALA» 

(ОАЕ) Угоди про конфіденційність, яка 

сприятиме залученню недержавних 

інвестицій в об’єкти державного сектору 

економіки. 

77. Проведення заходів  в 

рамках співпраці  з  

Transparency International 

Ukraine у сфері боротьби з 

корупцією в публічній 

владі, реформи у сфері 

державної власності, 

удосконалення 

законодавства,  

інформаційних систем 

Фонду та публічних 

кампаній 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язків з 

міжнародними 

організаціями 

 

 

В рамках співпраці Фонду з 

Transparency International Ukraine 

відповідно до Меморандму про співпрацю 

від 21 грудня 2019 року, було утворено 

тимчасовий консультативно-дорадчий 

орган Фонду для забезпечення сталих 

інвестицій в економіку України – Офіс 

сталих інвестицій. 

Діяльність Офісу сталих інвестицій 

направлена на: 

підготовку рекомендацій щодо 

виконання завдань Фонду з питань 

створення умов для виконання показників 

надходження коштів від приватизації до 

державного бюджету; 

надання пропозицій щодо підвищення 

ефективності роботи Фонду з метою 

забезпечення приватизації об’єктів малої 

та великої приватизації у короткостроковій 

перспективі; 

надання рекомендацій щодо створення 

прозорої процедури передачі державного 

майна в оренду, залучення широкого кола 

потенційних орендарів та збільшення 

надходжень до державного бюджету від 

оренди державного майна; 
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актуалізацію документів та збір 

інформації про стан державних 

підприємств, господарських товариств з 

державною часткою у статутному капіталі; 

сприяння створенню центру 

компетенцій державного корпоративного 

управління з метою об’єднання зусиль та 

компетенцій держави, міжнародних 

партнерів, медіа, бізнесу, науковців, 

експертів і громадян для більш ефективної 

роботи Фонду; 

розроблення планів та дорожніх карт 

стосовно відповідних організаційних та 

операційних проєктів, що реалізуються в 

рамках стратегічного плану Фонду, 

здійснення моніторингу їх виконання; 

формування пропозицій щодо 

фінансування системних реформ 

(проєктів); 

організацію вивчення громадської 

думки з питань, які належать до 

компетенції Фонду, висвітлення в засобах 

масової інформації результатів роботи 

Фонду; 

виконання інших завдань, направлених 

на ефективну діяльність Фонду та 

виконання стратегічного плану Фонду. 

Також ведеться робота щодо 

започаткування спільного проекту з 

модернізації реєстру і перетворення його в 

геоінформаційну систему з інформацією 

про всі об’єкти державної власності. 
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78. Організація залучення 

зовнішньої допомоги для 

вирішення нагальних 

проблем у сфері 

приватизації, оціночної 

діяльності та 

корпоративного 

управління  

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язків з 

міжнародними 

організаціями 

З метою залучення міжнародної технічної 

допомоги Фондом надіслано листи з 

інформацією щодо необхідності проведення 

реформ у діяльності Фонду на адреси 

посольств в Україні таких країн: 

Азербайджанської Республіки, Федеративної 

Республіки Бразилія, Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Грецької 

Республіки,  Грузії, Королівства Данія, 

Естонської Республіки, Держави Ізраїль, 

Королівства Іспанії, Італійської Республіки, 

Канади, Держави Катар, Китайської 

Народної Республіки, Республіки Кіпр, 

Республіки Корея, Держави Кувейт, 

Латвійської Республіки, Литовської 

Республіки, Республіки Ліван, Держави 

Лівія,  Королівства Нідерландів, 

Федеративної Республіки Німеччина, 

Королівства Норвегії, Об’єднаних 

Арабських Еміратів, Республіки Польща, 

Королівства Саудівська Аравія, Республіки 

Сінгапур, Сполучених Штатів Америки, 

Республіки Таджикистан, Турецької 

Республіки, Туркменістану, Фінляндської 

Республіки, Французької Республіки, 

Республіки Узбекистан, Чеської Республіки, 

Швейцарської Конфедерації, Королівства 

Швеції та Японії. 

А також зазначена вище інформація 

надсилалась і на адреси представництв 

міжнародних організацій в Україні, а саме: 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку, Міжнародної фінансової 

корпорації, Офісу Ради Європи, 

Європейського Інвестиційного Банку, 
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Європейського Союзу, Міжнародного 

Валютного Фонду, Програми розвитку ООН, 

Світовому Банку, Агентства США з 

міжнародного розвитку та Німецькому 

товариству з міжнародного співробітництва. 

З метою підтримки зусиль уряду України 

та Фонду у сфері приватизації Програма 

USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України» надало технічну підтримку ФДМУ 

у рамках Грантової угоди обмеженого 

обсягу в натуральній формі № LSGA_001 

«USAID підтримує Фонд державного майна 

України у створенні віртуальної кімнати 

даних»  (з доповненням) через закупівлю та 

використання нових інструментів і систем, 

таких як створення «віртуальної кімнати 

даних» (ВКД), що забезпечить 

демонстраційний ефект, а також закладе 

підґрунтя для довгострокової спроможності 

Фонду з ефективного управління зусиллями 

Фонду у сфері приватизації. 

Відповідно до Угоди про надання гранту, 

згаданої вище, що була укладена у рамках 

Програми USAID «Конкурентноспроможна 

економіка України», компанія «Кімонікс 

Інтернешнл Інк.» (виконавець) передала 

майно, закуплене від імені 

грантоотримувача, Фонду в тимчасове 

безоплатне користування «як є» терміном на 

1 рік. Також придбано та передано Фонду 

ліцензій на користування програмним 

забезпеченням для віртуальної кімнати 

даних строком на 12 місяців та річних 

ліцензій Microsoft Project для п’ятнадцяти 

користувачів. 



Продовження таблиці 61 

1 2 3 4 5 6 

Також у рамках Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України» 

між Фондом та компанією «Кімонікс 

Інтернешнл Інк.» (виконавець) підписано 

Меморандум про співпрацю. Меморандумом 

передбачено надання допомоги Фонду з 

метою створення проєкту високорівневої 

матриці цільового процесу малої 

приватизації в рамках законодавства та 

надання аналізу прогалин в документації, а 

також підготовки повного комплекту 

документації Фонду, що охоплює процес 

малої приватизації за матрицею процесу 

приватизації, у тому числі проєкти 

внутрішніх нормативно-правових актів та 

посадових інструкцій Фонду, що необхідні 

для пілотного тестування процесу для 

обраних компаній. 

Фонд та Проєкт Агентства США з 

міжнародного розвитку під назвою 

«Економічний розвиток, управління та 

зростання підприємництва» (EDGE), в 

частині впровадження «Підтримки реформи 

державних підприємств», реалізація якого 

забезпечується Організацією «Інтернешнл 

Девелопмент Груп Едвайзорі Сервісіз», 

уклали Меморандум про взаєморозуміння та 

співробітництво (з доповненням). Головною 

метою цього проєкту є співпраця Сторін для 

надання допомоги Фонду  у продовженні 

реалізації ефективної приватизації, оренди 

державного майна, реформуванні 

українських державних підприємств та 

оціночної діяльності шляхом надання 

консультаційної підтримки Фонду та 
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вдосконалення його інформаційних систем, 

що в свою чергу сприятиме зменшенню 

корупції, стимулюванню приватного сектору 

та економічному зростанню України. 

Між Офісом технічної допомоги 

Міністерства фінансів США (далі – ОТД)  та 

Фондом в рамках Програми банківських та 

фінансових послуг підписано Технічне 

завдання Тимчасового радника.  Очікується, 

що тимчасові радники ОТД надаватимуть 

технічну допомогу працівникам Фонду для 

досягнення наступних цілей:  приватизація 

та зменшення ролі уряду України в 

українській економіці; генерація доходів для 

підтримки Уряду України; підтримка 

економічного зростання через залучення 

міжнародних та місцевих інвестицій до 

компаній, що приватизуються; 

вдосконалення стандартів оцінювання для 

покращення практики кредитування.  

Фондом підготовлено та надіслано 

грантові заявки на фінансову допомогу по 9 

напрямам діяльності Фонду для участі у 

спільному Проєкті USAID / UK aid 

“Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах” (TAPAS). Одна з 

поданих заявок  була схвалена. Станом на 

кінець 2020 року тривала підготовка до 

підписання проєкту Меморандуму про 

співпрацю. 

Фонд направив на адресу Національного 

агентства України з питань державної 

служби 2 заявки щодо залучення технічної 

допомоги Європейського Союзу у рамках 

інструменту інституційної розбудови 
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Twinning. 

28 серпня 2020 року Заступник Голови 

Фонду державного майна України 

Костянтин Кошеленко та Т. в. о. Голови 

Державного агентства з енергоефективності 

та енергозбереження Костянтин Гура 

провели зустріч і обговорили можливості 

для підвищення енергоефективності 

будівель Фонду державного майна та його 

регіональних відділень. За результатами 

зазначеної вище зустрічі структурні 

підрозділи Фонду опрацювали низку 

документів та підготовили зведену таблицю 

стосовно основних характеристик стану 

адміністративних будівель центрального 

апарату Фонду та його регіональних 

відділень, яка розміщена на офіційному 

сайті Фонду з метою подальшого 

співробітництва для залучення інвестицій та 

отримання фінансування для потреб Фонду, 

а також підготовлено та подано проєктну 

пропозицію щодо проведення енергоаудиту 

у приміщеннях Фонду, за рахунок програми 

НЕФКО 

Перший заступник Голови Фонду Леонід 

Антонєнко провів зустрічі з керівником 

Програми USAID «Конкурентноспроможна 

економіка України» Вільямом Елсвортом 

Сізом ІІІ та з керівником проєкту USAID 

«Економічний розвиток, управління та 

зростання підприємництва» (EDGE)  в 

Україні, Білорусі та Молдові Сергієм 

Нерпієм з метою обговорення  питання 

підтримки Фонду у реалізації нових 

процедур передачі в оренду державного 
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майна відповідно до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» 

від 01.08.2020 №157-ІХ. 

16 жовтня 2020 року розроблено та 

подано дві проєктні заявки (Оновлення 

комп’ютерного обладнання та створення 

Інофрмаційно-консультаційного ХАБу 

Фонду на базі Регіонального відділення 

Фонду  у м. Київ) на Програму підтримки 

секторальної політики - Підтримка 

регіональної політики України, за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу. 

Завдання 0448. Інформування громадськості та заінтересованих ділових кіл щодо процесів 

приватизації шляхом видання офіційного друкованого видання Фонду 

79. Видання газети «Відомості 

приватизації» 

Закон України від 9 грудня 

2011 року  № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами); 
 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна»; 
 

Закон України від 23 вересня 

1997 року № 539/97-ВР «Про 

порядок висвітлення 

діяльності органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні 

засобами масової 

інформації» 

 

протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Видано 65 номерів газети             

«Відомості приватизації» 
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Завдання 0449. Забезпечити аналіз та опрацювання законопроєктів, внесених до Верховної Ради України  

народними депутатами України, для запобігання гальмуванню реалізації державної політики 

80. Аналіз та опрацювання 

законопроєктів, внесених 

до Верховної Ради України 

народними депутатами 

України. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 18 

липня 2007 р. № 950 «Про 

затвердження Регламенту 

Кабінету Міністрів України» 
 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 
 

Структурні 

підрозділи 

Фонду 

Протягом 2020 року опрацьовано 111 

законопроєктів, внесених до Верховної 

Ради України народними депутатами 

України. Підготовлено висновки та 

пропозиції до 57  законопроєктів, які в 

установленому порядку направлено до 

Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, відповідних державних 

органів. 

81. Підготовка, участь у 

підготовці проєктів 

експертних висновків до 

законопроєктів, внесених 

до Верховної Ради України 

народними депутатами 

України. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 18 

липня 2007 р. № 950 «Про 

затвердження Регламенту 

Кабінету Міністрів України» 

 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

Структурні 

підрозділи 

Фонду 

Протягом 2020 року підготовлено 24 

проєкти експертних висновків до  

законопроєктів, які в установленому 

порядку направлено до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, 

відповідних державних органів. 

82. Проведення, участь у 

проведенні експертизи 

законів України, що 

подаються на підпис 

Президентові України.  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 18 

липня 2007 р. № 950 «Про 

затвердження Регламенту 

Кабінету Міністрів України» 

 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 
 

Структурні 

підрозділи 

Фонду 

Протягом 2020 року проведено 

експертизу 3 законів України, що 

надійшли на підпис Президентові України. 

Проєкти експертиз направлено до Кабінету 

Міністрів України, відповідних державних 

органів. 

 
 

 


