
 

Звіт про виконання  

річного плану роботи Фонду державного майна України на 2021 рік 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу  Рішення, на підставі яких 

виконується захід 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Стан виконання заходу 

  
1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль 041. Масштабна прозора приватизація державної власності.  

Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна 

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

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

1 Складання та внесення на 

затвердження 

керівництвом Фонду 

переліків об’єктів малої 

приватизації, що 

підлягають приватизації у 

2021 році, та змін і 

доповнень до них  

 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент  

приватизації 

 

Управління 

аналізу 

державного 

майна для 

включення до 

переліку  

 

Департамент  

регіональної 

мережі 

Наказ Фонду державного майна 

України від 06.01.2021 № 5, із 

змінами і доповненнями, внесеними 

наказами Фонду державного майна 

України  

від 05.02.2021 № 146,  

від 09.02.2021 № 155,  

від 24.02.2021 № 268,  

від 23.03.2021 № 469,  

від 09.04.2021 № 595,  

від 16.04.2021 № 646,  

від 26.04.2021 № 697,  

від 29.04.2021 № 725, 

від 30.04.2021 № 747, 

від 07.05.2021 № 771, 

від 18.05.2021 № 833, 

від 18.05.2021 № 833, 

від 25.05.2021 № 877, 

від 01.06.2021 № 943, 

від 09.06.2021 № 991, 

від 25.06.2021 № 1091, 

від 05.07.2021 № 1148, 
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від 14.07.2021 № 1220, 

від 23.07.2021 № 1278, 

від 27.07.2021 № 1297, 

від 13.08.2021 № 1425, 

від 13.08.2021 № 1426, 

від 18.08.2021 № 1454, 

від 02.09.2021 № 1537, 

від 13.09.2021 № 1607, 

від 27.09.2021 № 1707, 

від 30.09.2021 № 1736, 

від 11.10.2021 № 1799, 

від 27.10.2021 № 1919, 

від 08.11.2021 № 1999, 

від 23.11.2021 № 2085, 

від 10.12.11.2021 № 2220, 

від 22.12.11.2021 № 2295. 

2 Складання та внесення на 

затвердження Урядом 

переліку об’єктів великої 

приватизації, що 

підлягають приватизації у 

2021 році, та змін і 

доповнень до нього 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року  Департамент  

приватизації 

 

Управління 

аналізу 

державного 

майна для 

включення до 

переліку  

Перелік об’єктів великої приватизації 

затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від                    

16 січня 2019 року № 36-р «Про 

затвердження переліку об’єктів 

великої приватизації державної 

власності», який не має обмеженого 

строку дії. Протягом 2021 року до 

зазначеного розпорядження були 

внесені зміни розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 

14.07.2021 № 762-р, постановою 

Кабінету Міністрів України від 

11.08.2021 № 857, розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України від 

26.08.2021 № 1005-р,  від 15.09.2021 

№ 1113-р, постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.09.2021  
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№ 1028, розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України 

від 06.10.2021 № 1228-р,  

від 28.10.2021 № 1341-р,  

від 17.11.2021 № 1443-р,  

від 02.12.2021 № 1585-р,  

від 30.12.2021 № 1801-р. 

На кінець  звітного  періоду до 

переліку об’єктів великої 

приватизації було включено 27 

об’єктів великої приватизації. 

3 Надходження коштів від 

приватизації об’єктів 

державної власності 

Закон про Державний 

бюджет України на 2021 рік 

Протягом року 

згідно із 

затвердженими 

Переліками 

об’єктів 

приватизації 

Департамент  

приватизації 

 

Управління 

великої 

приватизації  

 

Управління 

малої 

приватизації  

 

РВ Фонду 

 

За січень - грудень 2021 року від 

приватизації державного майна та 

інших надходжень, безпосередньо 

пов’язаних з процесом приватизації, 

надійшло 5 101 749,1 тис. грн, у тому 

числі 1 429 017 тис. грн, від продажу 

об’єкта великої приватизації 

державної власності - пакета акцій 

розміром 100% статутного капіталу 

АТ «Перший київський 

машинобудівний завод». 

4 Інформування населення 

України про процеси 

приватизації та виставлені 

на продаж об’єкти 

приватизації шляхом 

розміщення інформаційних 

матеріалів у засобах 

масової інформації (теле, 

радіо, тощо.) та в мережі 

Інтернет 

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 

згідно із 

затвердженими 

Переліками 

об’єктів 

приватизації 

Департамент 

маркетингу 

об’єктів 

приватизації 

Охоплення аудиторії:  

загалом - 6 387 418 осіб. Із них: 

 - радіо - 2 664 020 осіб (акт 

виконаних робіт №1 від 23.12.2021 – 

ФОП Пересунько Роман Юрійович);  

- розміщення на зовнішніх рекламних 

носіях – 3 723 398 осіб (акт 

виконаних робіт № 208  

від 20.12.2021 – ТОВ «МЕКС-

АРЕНА»). 
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5 Здійснення перевірок 

виконання покупцями 

державного майна умов 

укладених договорів 

купівлі-продажу об'єктів 

приватизації  

Закон України від 09 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (зі змінами) 

 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про  

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Протягом року Департамент  

економічної 

безпеки 

 

РВ Фонду 

 

  Протягом 9 місяців 2021 року 

органами приватизації здійснено 

перевірки 546 договорів купівлі-

продажу державного майна.                       

За результатами проведених 

перевірок невиконання умов 

встановлено за 47 договорами.  

Розпочато претензійно-позовну 

роботу з розірвання 9 договорів 

купівлі-продажу та повернення 

об’єктів приватизації у державну 

власність, розірвано 3 договори 

купівлі-продажу об’єктів 

незавершеного будівництва.  

      Згідно з актами перевірок 

органами приватизації протягом 

звітного періоду нараховано штрафні 

санкції за невиконання/неналежне 

виконання окремих умов договорів 

купівлі-продажу об'єктів приватизації 

(порушення терміну сплати за 

об’єкт приватизації, терміну сплати 

ПДВ, відшкодування витрат на 

проведення оцінки об’єкта, 

порушення строку розбирання 

об’єкта незавершеного будівництва 

та приведення земельної ділянки в 

належний стан ) у сумі 548,091 тис. 

грн. У добровільному порядку 

власниками сплачено 111,180 тис. 

грн. (стягнення нарахованих 

штрафних санкцій у сумі 436,911 тис. 

грн  вирішується у судовому 

порядку). 
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6  Аналіз та узагальнення 

результатів моніторингу та 

контролю, що проводиться 

органами приватизації 

стосовно виконання 

покупцями умов договорів 

купівлі-продажу 

Закон України від 18 січня 

2018 року  № 2269-VІІІ  

«Про  приватизацію 

державного і комунального 

майна» (із змінами) 

 

15.04.2021 

15.07.2021 

15.10.2021 

15.01.2022 

(стосовно 

договорів за 

окремими 

рішеннями 

Кабінету 

Міністрів 

України) 

30.04.2021 

30.07.2021 

30.10.2021 

30.01.2022  

(щодо інших 

договорів) 

Департамент 

економічної 

безпеки 

 

На виконання пункту 2 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України (далі – КМУ) від 09.08.2005 

№ 322-р, пункту 2 розпорядження 

КМУ від 12.10.2010 № 1948-р та 

розпорядження КМУ від 11.05.2017 

№ 298-р, Фонд щоквартально 

листами надавав інформацію на 

адресу КМУ про результати 

контролю договорів купівлі-продажу 

об’єктів, приватизація яких 

здійснювалась на підставі 

розпоряджень КМУ.   

Інформація щодо інших договорів 

купівлі-продажу висвітлена в 

аналітичній довідці про результати 

контролю за виконанням умов 

договорів купівлі-продажу об‘єктів 

приватизації, здійснених державними 

органами приватизації протягом І 

кварталу 2021 року, протягом 

першого півріччя 2021 року та 

протягом  9 місяців 2021 року.       

7 Забезпечення здійснення 

контролю за процесами 

приватизації, оренди, 

розпорядження та 

управління державним 

майном  в  структурних 

підрозділах апарату Фонду 

та регіональних 

відділеннях Фонду 

державного майна України 

    Закон України від 09 

грудня 2011 року № 4107-VI 

«Про Фонд державного 

майна України» (зі змінами) 

 

    Закон України від 21 

вересня  2006 року № 185-V 

«Про  управління об’єктами 

державної форми власності» 

(зі змінами та 

доповненнями)  

Протягом року Департамент 

економічної 

безпеки 

 

 

За результатами проведених 

перевірок у 2021  році фахівцями 

Департаменту економічної безпеки 

складено 6  актів, 2 довідки  та 

надано 7 доповідних записок 

керівництву Фонду про результати 

проведених перевірок для розгляду та 

прийняття управлінських рішень. 

 

 

 



Продовження таблиці 6 

1 2 3 4 5 6 

    

Закон України від 03 жовтня 

2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

    Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ  «Про  

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

 

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

посилення інституційної спроможності Фонду та його територіальних органів 

8 Супроводження проектів 

Законів України у 

Верховній Раді України 

щодо удосконалення 

державної  політики 

управління та приватизації 

об’єктів державної і 

комунальної власності, а 

також інституційних засад 

діяльності Фонду 

державного майна України 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

законодавчого 

забезпечення та 

аналітики 

У звітному періоді Фонд здійснював 

супроводження у Верховній Раді 

України проєктів законів України: 

«Про внесення змін до Закону 

України «Про Фонд державного 

майна України» та інших 

законодавчих актів України щодо 

сприяння залученню інвестицій в 

процесі приватизації та оренди 

державного і комунального майна» 

(реєстраційний № 4572 від 04 січня 

2021 року), «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо 

продажу об’єктів державної та 

комунальної власності)» 

(реєстраційний № 4574 від 04 січня 

2021 року), «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення та Кримінального 

процесуального кодексу України 

стосовно удосконалення державної 

політики управління об’єктами 

державної і комунальної власності» 

(реєстраційний № 4573 від 04 січня 

2021 року) та «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

коштів від приватизації об’єктів 

державної власності» (реєстраційний 

№ 4575 від 04 січня 2021 року) з 

метою прискорення їх розгляду та 

прийняття парламентом. Метою 

зазначених законів є пришвидшення 

приватизаційних процесів, 

підвищення економічної 

ефективності продажу об’єктів 

приватизації, встановлення дієвої 

структури та організації діяльності 

Фонду, підвищення ефективності 

управління об’єктами державної 

власності, щодо яких прийнято 

рішення про приватизацію, 

збільшення кількості об’єктів, що 

можуть бути приватизовані чи 

передані в оренду. У звітному періоді 

Фондом опрацьовано висновки 

центральних органів виконавчої 

влади, інших заінтересованих органів 

до законопроєктів, розглянуто 

висновки Головного науково-

експертного Управління Верховної 

Ради України та висновки 

профільних комітетів Верховної Ради 
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України до законопроєктів для 

забезпечення врахування позиції 

Фонду під час їх розгляду в 

парламенті. Також опрацьовано 

пропозиції щодо удосконалення 

положень законопроєктів від 

стейкхолдерів та бізнес-спільноти, 

якими в цілому підтримується 

прийняття проєктів законів, 

спрямованих на реформування та 

удосконалення системи відносин, 

пов’язаних із приватизацією та 

орендою державного майна. На 

засіданні Верховної Ради України 15 

липня 2021 року проект Закону «Про 

внесення змін до Закону України 

«Про Фонд державного майна 

України» та інших законодавчих 

актів України щодо сприяння 

залученню інвестицій в процесі 

приватизації та оренди державного і 

комунального майна» (реєстраційний 

№ 4572) прийнято у першому 

читанні. Подальші зусилля Фонду 

спрямовано на супроводження 

зазначеного законопроєкту у 

Верховній Раді України під час його 

підготовки до другого читання. 

 

Завдання 0413. Впровадити удосконалену процедуру підготовки до приватизації  

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

9 Впровадження 

удосконаленої процедури 

підготовки до приватизації 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

Протягом року Департамент  

приватизації 

 

Відповідно до наказу Фонду 

державного майна України від 

06.01.2021 № 5 (із змінами) до 
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та продажу об’єктів, здатну 

щорічно опрацьовувати до 

500 об’єктів  

комунального майна» (із 

змінами) 

 

 

Департамент  

регіональної 

мережі 

переліків об’єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації у 2021 

році, включено 1375  об’єктів. 

За період з 1 січня 2021 року по 30 

грудня 2021 року державними 

органами приватизації виставлено на 

електронні аукціони через 

електронну торгову систему 

ProZorro.Продажі 454 об’єкти малої 

приватизації. 

За цей період відбулись електронні 

аукціони з продажу 340 об’єктів на 

загальну суму 3 937 204,90 тис. грн, 

стартова ціна цих об’єктів – 1 629 

314,08 тис. грн, частина коштів 

надійде до бюджету в 2022 році. 

Крім того, за період з 01 січня 2021 

року по 30 грудня 2021 року  

державними органами приватизації 

продано шляхом викупу відповідно 

до статей 16, 18 Закону України «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» 21 об’єкт на 

суму 196 926,80 тис. грн. 

Затверджені розпорядчі документи з 

впровадження удосконаленої 

процедури підготовки до 

приватизації та продажу об’єктів: 

- постанова КМУ від 24.02.2021  

№ 134 «Деякі питання залучення 

радників у процесі приватизації 

об’єктів державної власності»; 

- постанова КМУ від 26.08.2021  

№ 906 «Про внесення зміни до 
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Порядку продажу об’єктів великої 

приватизації державної власності»; 

- постанова КМУ від 25.10.2021  

№ 1099 «Про внесення змін до 

пункту 35 Порядку продажу об’єктів 

великої приватизації державної 

власності»; 

- наказ Фонду від 19.05.2021 № 839 

«Про затвердження Положення про 

конкурсну комісію з відбору радників 

у процесі приватизації об’єктів 

державної власності»; 

- Інструкція щодо здійснення заходів 

з перетворення державних 

підприємств в акціонерні товариства 

у процесі приватизації (згідно 

доручення Голови Фонду державного 

майна України від 25.11.2021  

№ К/57). 

  Крім того підготовлено проєкт 

постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Порядку подання уповноваженими 

органами управління державним 

органам приватизації пропозицій 

щодо включення об’єктів права 

державної власності до переліку 

об’єктів, що підлягають 

приватизації». Кабінет Міністрів 

України 26.01.2022 прийняв 

постанову за № 63. 
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Завдання 0414. Забезпечити продаж   300+ об’єктів малої приватизації щороку 

10 Виставлення на продаж 

об’єктів малої приватизації 

на електронних аукціонах 

із використанням 

електронної торгової 

системи ProZorro.Продажі 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (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) 

Протягом року Департамент  

приватизації  

 

РВ Фонду 

Фондом виставлено на електронні 

аукціони через електронну торгову 

систему ProZorro.Продажі 454 

об’єкти малої приватизації. 

11 Забезпечити упродовж 6 

місяців 2021 року  продаж 

об‘єктів малої приватизації 

на суму  4 млрд грн, 

зокрема, підприємств 

спиртової галузі, об’єктів 

мережі виконання 

покарань.  

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

30.06.2021 Департамент  

приватизації 

 

Управління 

малої 

приватизації  

РВ Фонду 

За 2021 рік  фактичне надходження 

коштів до Державного бюджету 

України від приватизації об’єктів 

малої приватизації становить 

3 607 979,23 тис. грн. 

До спеціального фонду державного 

бюджету від приватизації майна 

установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів, що належать до 

сфери управління Міністерства 

юстиції України та безпосередньо не 

забезпечують виконання 

встановлених для них 
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законодавством завдань і функцій 

(відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 

рік») перераховано 285 250,0 тис. грн. 

12 Укладання договорів 

купівлі-продажу об’єктів 

малої приватизації 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VІІІ «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Протягом року Департамент  

приватизації  

 

РВ Фонду 

Регіональними відділеннями Фонду 

було укладено 365 договорів купівлі-

продажу об’єктів малої приватизації. 

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

 

13 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» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 30 

листопада 2016 р. № 878 

«Про затвердження Порядку 

залучення радників у процесі 

приватизації об’єктів 

Протягом року Департамент  

приватизації 

 

Відділ взаємодії 

з  радниками  

 

Протягом 2021 року договори про 

надання послуг радників не 

укладалися. 
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державної власності» (із 

змінами) 

14 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 

 

Відділ взаємодії 

з  радниками  

 

 

Інформаційні повідомлення в газеті 

«Відомості приватизації». 

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна 

компанія»: 

від 02.07.2021 № 33(1378); 

від 02.09.2021 № 43(1388); 

від 02.11.2021 № 55(1400). 

АТ «Перший київський 

машинобудівний завод» 

від 10.09.2021 № 45 (1890). 

15 Провести аукціон з  

продажу  2 об'єктів великої 

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) 

30.06.2021  

 

у разі прийняття 

у І кварталі 2021 

року Верховною  

Радою України 

відповідного 

закону України 

Департамент  

приватизації 

 

Управління 

великої 

приватизації 

Надходження коштів до державного 

бюджету у розмірі 1 429 017 000 

(один мільярд чотириста двадцять 

дев’ять мільйонів сімнадцять 

тисяч) гривень від продажу об’єкта 

великої приватизації державної 

власності - пакета акцій розміром 100 

% статутного капіталу АТ «Перший 

київський машинобудівний завод». 

16 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 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року 

 

Департамент  

приватизації 

 

Відділ взаємодії 

з  радниками  

 

 

Укладено договір № 333 від 

08.11.2021 купівлі продажу об’єкта 

великої приватизації державної 

власності – пакета акцій акціонерного 

товариства «Перший київський 

машинобудівний завод». 
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Стратегічна ціль 042. Організація ефективного управління  державною власністю 

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

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

гострої респіраторної хвороби COVID-19 

17 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. 

Забезпечення контролю за 

надходженням до 

державного бюджету 

орендної плати за чинними 

договорами 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Закон України від 03 жовтня 

2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Закон про Державний 

бюджет України на 2021 рік 

Протягом року Департамент 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном 

 

РВ Фонду  

 

Департамент  

регіональної 

мережі 

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, 
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аналітичних довідок та звіту про 

роботу Фонду у 2021 році. 

На динаміку надходження орендної 

плати у звітному році мала значний 

вплив довготривала пандемія 

коронавірусної хвороби COVID-19 та 

встановлені з метою її подолання 

карантинні обмеження, оскільки з 

метою послаблення фінансового 

навантаження на орендарів 

постановою Уряду від 15 липня 2020 

року № 611 «Деякі питання сплати 

орендної плати за державне майно під 

час дії карантину» було встановлено 

додаткові стимули у вигляді надання 

знижок (від 50% до 75%) або 

звільнення від сплати орендної плати 

певних категорій орендарів на період 

карантину. Відповідно до рішень 

орендодавців, прийнятих на 

виконання зазначеної постанови, 

було зменшено орендну плату на 

суму близько 160 млн грн. 

Не зважаючи на негативні фактори 

надходження коштів від оренди до 

державного бюджету у 2021 році 

становило 1 623,1 млн грн. 

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

18 Реалізація повноважень 

Фонду, його регіональних 

відділень як орендодавців 

державного майна 

Закон України від 03 жовтня 

2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Протягом року Департамент 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном 

РВ Фонду 

На виконання Закону України від 03 

жовтня 2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та комунального 

майна» протягом року Фондом та 

регіональними відділеннями як 

орендодавцями державного майна: 
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-  укладено 1 844 нових 

договорів оренди, орендна 

плата за якими складає 9,7 млн 

грн на місяць (з них 1 051 на 

суму 9,1 млн грн - договори за 

результатами аукціонів з 

оренди); 

продовжено 4 251 договір оренди, 

орендна плата за якими складає 33,0 

млн грн (з них 2 614  на суму 27,0 

млн грн – договори за результатами 

аукціонів з продовження) 

Завдання 0423. Взяти участь у створенні централізованої бази даних договорів оренди і потенційних  об’єктів оренди  

19 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» (із 

змінами) 

 

Протягом року Департамент 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном 

 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

 

РВ Фонду 

Фонд державного майна України та 

Фонд «Євразія» (проєкт міжнародної 

технічної допомоги «Прозорість та 

підзвітність в органах державного 

управління та послугах (TAPAS)» 

уклали Меморандум про 

співробітництво від 05.01.2021 № 1, 

відповідно до якого передбачається 

створення онлайн платформи 

управління орендою державного 

майна (далі – платформа) для 

забезпечення можливості 

алгоритмізації і автоматизації 

процесів створення, підписання, 

оприлюднення документів і рішень, 

пов’язаних з передачею в оренду 

державного майна. Платформа 

забезпечить електронну взаємодію 

між потенційними орендарями, 

балансоутримувачами, їх органами 

управління, орендодавцями, чинними 
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орендарями і електронною торговою 

системою «Prozzoro.Продажі» з 

метою передачі в оренду державного 

майна. 

За участі Фонду було розроблено 

технічне завдання на створення 

платформи.  

На підставі технічного завдання 

розробником, відібраним проєктом 

міжнародної технічної допомоги 

«Прозорість та підзвітність в органах 

державного управління та послугах 

(TAPAS)» за результатами тендеру, 

розпочато роботу щодо реалізації 

проєкту. 

20 Забезпечення  

діджиталізації процесів 

оренди державного майна 

Закон України від 03 жовтня 

2019 року № 157-IX «Про 

оренду державного та 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Протягом року Департамент 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном 

 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

 

РВ Фонду 

З метою впровадження 

уніфікованої системи укладення, 

продовження та припинення 

договорів оренди (формування 

переліків, публікація прийнятих 

орендодавцями рішень, облік чинних 

договорів оренди тощо) Фондом було 

прийнято низку інструктивних 

наказів: 

- Наказ ФДМУ від 12.08.2020  

№ 1344 «Щодо внесення інформації 

про об’єкти оренди до Переліку 

першого типу»; 

- 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 

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
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/1344_2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1382.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1382.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1382.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1382.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1407.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz1407.pdf
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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»; 

- Наказ ФДМУ від 22.12.2020  

№ 2049 «Про затвердження 

Інструкції з припинення договорів 

оренди та повернення з оренди 

нерухомого/іншого окремого 

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
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/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
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
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/%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
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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індивідуально визначеного майна, що 

належить до державної власності». 

На підставі вказаних наказів 

орендодавцями заповнюються 

відповідні електронні реєстри, 

розміщені у вільному доступі, які уже 

на сьогодні є джерелом інформації, 

яка може стати в нагоді як 

орендодавцям так і іншим учасникам 

процесу, а в подальшому буде 

інтегрована в платформу. 

Завдання 0424. Забезпечити проведення моніторингу сплати дивідендів до державного бюджету господарськими 

 товариствами, що належать до сфери управління Фонду 

21 Моніторинг сплати до 

державного бюджету 

дивідендів, нарахованих на 

акції (частки) 

господарських товариств, 

які є у державній власності 

та належать до сфери 

управління Фонду 

Закон України від 21 вересня 

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами 

державної власності» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Протягом року Департамент  

фінансів  

Щомісячно листами Фонду 

державного майна України   

Міністерству економіки України 

надавалась інформація  про 

перерахування у 2021 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 

01.01.2022 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  

837 852,6 тис. грн. 
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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 

22 Затвердження річних 

фінансових планів 

господарських товариств 

та державних підприємств, 

що належать до сфери 

управління Фонду, 

здійснення контролю за їх 

виконанням у 

встановленому порядку 

Господарський кодекс 

України 

Затвердження до 

01.09.2021, 

підприємства 

електроенерге-

тики – до 

31.12.2021, 

контроль 

виконання – 

протягом року 

Департамент  

фінансів 

Затверджено річні фінансові плани на 

2022 рік 20 господарських товариств 

та 73 державних підприємств, що 

належать до сфери управління 

апарату Фонду. 

23 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) 

 

15.04.2021, 

протягом 45 днів 

після закінчення 

звітного 

кварталу  

Департамент  

фінансів 

Щоквартально за результатами 

аналізу фінансово-господарської 

діяльності (здійсненого відповідно до 

Порядку здійснення контролю за 

виконанням функцій з управління 

об’єктами державної власності, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.06.2007     

№ 832, та Методичних рекомендацій 

застосування критеріїв визначення 

ефективності управління об’єктами 

державної власності, затверджених 

наказом Мінекономрозвитку від 

15.03.2013 № 253) листами Фонду 

державного майна України  

Міністерству економіки України 

надавались відповідні інформаційно-

аналітичні матеріали щодо 

оцінювання результатів фінансово-

господарської діяльності підприємств 

державного сектору економіки, які 

перебувають в управлінні Фонду. 



Продовження таблиці 21 

1 2 3 4 5 6 

 

24 Проведення конкурсного 

відбору керівників 

суб’єктів господарювання 

державного сектору 

економіки з метою 

забезпечення ефективним 

менеджментом 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 3 

вересня 2008 р. № 777 «Про 

проведення конкурсного 

відбору керівників суб’єктів 

господарювання державного 

сектору економіки» 

Протягом року Департамент 

моніторингу та 

оцінки 

ефективності 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання 

За 2021 рік  було: 

- на сайті Фонду державного 

майна України опубліковано 80   

оголошень про проведення 

конкурсного відбору претендентів на 

заміщення вакантних посад 

керівників господарських товариств, 

що знаходяться в управлінні Фонду 

державного майна України;  

- проведено 206 засідань 

постійної конкурсної комісії Фонду 

державного майна України з 

проведення конкурсного відбору 

керівників суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки на 

заміщення вакантної посади 

керівників господарських товариств, 

що знаходяться в управлінні Фонду 

державного майна України.  

 

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

Забезпечити систему зовнішньої звітності 

25 Проведення моніторингу 

фінансово-економічних 

показників діяльності 

підприємств, які 

перебувають в управлінні 

Фонду  

Закон України від 21 вересня  

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами 

державної власності» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Щоквартально Департамент  

фінансів 

Щоквартально листами Фонду 

державного майна України  

Міністерству розвитку економіки, 

торгівлі і сільського господарства 

України надавалась інформація 

стосовно проведення моніторингу 

фінансово-економічних показників 

діяльності підприємств, які 

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

26 Забезпечення  ведення 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності за 

результатами 

інвентаризації об’єктів 

державної власності, 

проведеної суб’єктами 

управління об’єктами 

державної власності 

Закон України від 21 вересня  

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами 

державної власності» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 

квітня 2004 року № 467 «Про 

затвердження Положення 

про Єдиний реєстр об’єктів 

державної власності» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 30 

листопада 2005 року № 1121 

«Про затвердження 

Методики проведення 

інвентаризації об’єктів 

державної власності» (із 

змінами) 

Щоквартально Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

 

Відповідно до законодавства 

України Фонд державного майна 

України  (далі – Фонд) забезпечує 

формування та ведення 

загальнодержавного Єдиного реєстру 

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 152 суб’єктами 

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 
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належного ведення обліку об’єктів 

державної власності Фонд 

оперативно надає суб’єктам 

управління роз’яснення щодо 

порядку подання відомостей про 

об’єкти державної власності. 

27 

 

 

 

 

Надання інформації 

(відомостей та витягів) з 

Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності 

запитувачам та 

структурним підрозділам 

Фонду 

Закон України від 21 вересня  

2006 року  № 185 «Про 

управління об’єктами 

державної власності» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 

квітня 2004 року № 467 «Про 

затвердження Положення 

про Єдиний реєстр об’єктів 

державної власності» (із 

змінами) 

 

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 

Постійно Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

За 2021 рік на основі даних Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності 

надано 7,2 тис. адміністративних 

послуг щодо надання інформації 

(відомостей та витягів) з Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності. 
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державного майна України 

від 06 серпня 2013 року  

№ 1535, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 27 серпня 2013 року 

за  № 1470/24002) 

28 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 

В рамках грантового проекту 

«Підтримка Фонду державного майна 

України: Офіс сталих інвестицій» за 

підтримки Посольства Великої 

Британії в Україні, громадською 

організацією «Трансперенсі 

Інтернешнл Україна» у грудні 2020 

року було оголошено тендер на 

закупівлю послуг з проведення 

аналізу даних Єдиного  реєстру 

об’єктів державної власності. 

За результатами проведеної роботи 

щодо аналізу даних Реєстру та 

функціональних вимог до нової 

системи обліку об’єктів державної 

власності планується розробка 

технічного завдання на модернізацію 

ІТС. 

08.10.2021 підписано Меморандум 

про взаєморозуміння та 

співробітництво між Фондом 

державного майна України  та 

громадською організацією 

«Трансперенсі Інтернешнл Україна» 

(№ 299), зокрема щодо створення 

Єдиного  реєстру об’єктів державної 

власності на єдиній  ІТ-платформі та 

вдосконалення процесів зі збору та  
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обліку інформації про об’єкти 

державної власності. 

Підготовлено та узгоджено з Фондом 

проєкт оголошення про закупівлю 

послуг з розробки технічного 

завдання зі створення ІТС та послуг із 

розробки ІТС. 

 

29 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. 

30 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 

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


Продовження таблиці 26 

1 2 3 4 5 6 

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; 

- узагальнена інформація щодо 

нерухомого державного майна 

(будівель та споруд) у розрізі 

балансоутримувачів майна. 

Між Державним 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. 

 

Стратегічна ціль 043. Державне  регулювання у сфері оцінки майна 

Завдання 0431. Забезпечити 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 

31 Надання суб’єктам 

оціночної діяльності 

(оцінювачам)  

безперешкодного та 

безоплатного доступу до 

Єдиної бази даних звітів 

про оцінку з метою 

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 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Кількість  зареєстрованих звітів про 

оцінку майна, яка міститься в Єдиній 

базі даних звітів про оцінку – 842 тис. 
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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 

звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості 

реалізації майна» 

 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2020 

року № 47845/1/1-19   

Управління 

адміністрування 

і підтримки 

користувачів 

автоматизованої 

інформаційно-

телекомунікацій

ної системи 

(АІТС) 

 

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 

32 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 

року № 47845/1/1-19   

Протягом року 

 

Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

адміністрування 

і підтримки 

користувачів 

автоматизованої 

інформаційно-

телекомунікацій

ної системи 

(АІТС) 

Розроблено проєкт наказу Фонду 

«Про затвердження Порядку 

визначення оціночної вартості 

нерухомості та об’єктів 

незавершеного будівництва, що 

продаються (обмінюються)», яким 

визначено алгоритм електронного 

визначення оціночної вартості 

об’єктів нерухомості. Алгоритм 

розроблено та враховано в 

технічному завданні. Наразі проєкт 

наказу Фонду погоджується із 

заінтересованими органами 

державної влади. 

33 Розроблення проєкту 

наказу Фонду «Про 

затвердження Порядку 

визначення оціночної 

вартості нерухомості та 

Закон України від 05 грудня 

2019 року № 354-ІХ «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо ліквідації 

Протягом року 

 

Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

Розроблено проєкт наказу Фонду 

«Про затвердження Порядку 

визначення оціночної вартості 

нерухомості та об’єктів 

незавершеного будівництва, що 
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об‘єктів незавершеного 

будівництва, що 

продаються 

(обмінюються)» та 

забезпечення його 

державної реєстрації. 

 

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 

адміністрування 

і підтримки 

користувачів 

автоматизованої 

інформаційно-

телекомунікацій

ної системи 

(АІТС) 

продаються (обмінюються)». Наразі 

проєкт наказу Фонду погоджується із 

заінтересованими органами 

державної влади. 

34 Забезпечення 

автоматичного формування 

електронних довідок про 

оціночну вартість  

об’єктів нерухомості та 

об‘єктів незавершеного 

будівництва 

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   

Протягом року 

 

Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

адміністрування 

і підтримки 

користувачів 

автоматизованої 

інформаційно-

телекомунікацій

ної системи 

(АІТС) 

 

Розроблено наказ Фонду «Про 

внесення змін до Порядку ведення 

єдиної бази даних звітів про оцінку»  

від 12.01.2021 № 24, який 

зареєстровано у Міністерстві юстиції 

України 24.02.2021 за № 239/35861. 

 

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

35 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»   

Протягом року 

 

Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

Вжито відповідних заходів щодо 

розроблення концепції. 
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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  

роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Завдання 0434. Розробити та супроводити ухвалення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», які передбачать нові концептуальні підходи регулювання професійної оціночної діяльності та оцінки 

майна, зокрема нерухомого майна 

36 Забезпечити проведення 

засідань робочої групи з 

підготовки змін до 

законодавства з питань 

оцінки майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності, 

консультацій із 

спеціалістами у сфері 

оцінки майна, земельних 

ділянок (за потреби) з 

метою напрацювання 

відповідних положень 

законопроєкту 

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) 

 

Потягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна   

 

Засідання робочої групи з підготовки 

змін до законодавства з питань 

оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності 

проводилися у 2020 році, у 2021 році 

продовжувалось напрацювання 

відповідних положень законопроєкту. 

 

37 Розроблення 

законопроєкту, яким 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

Протягом року 

 

Департамент 

оцінки майна, 

Забезпечено розроблення нової 

редакції проєкту Закону України 
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впроваджуються нові 

підходи регулювання 

професійної оціночної 

діяльності та оцінки майна    

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) 

 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна   

 

«Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в 

Україні». 

38 Подати на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України нову редакцію 

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) 

31.12.2021 Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна   

 

Забезпечено розроблення нової 

редакції проєкту Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в 

Україні». На сьогодні проєкт 

узгоджується із представниками 

саморегулівних організацій, НБУ, 

фахівцями Міністерства фінансів 

США та Світового банку. 

Завдання 0435. Розробити та супроводити ухвалення змін до Національних стандартів оцінки щодо приведення  

їх до засад сучасних Міжнародних стандартів оцінки 

 

39 Розроблення проєктів актів 

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 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна   

 

У зв’язку із розробкою законопроєкту 

«Про внесення змін до Закону 

України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну 

оціночну діяльність», яким 

передбачені положення щодо 

застосування Міжнародних 

стандартів оцінки під час оцінки 

майна замість Національних 

стандартів оцінки, приведення 
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України» (із змінами) Національних стандартів оцінки до 

засад сучасних Міжнародних 

стандартів оцінки є не актуальним. 

 

Завдання 0436. Запровадити державне регулювання  брокерської діяльності у разі прийняття відповідного Закону України 

40 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 роки 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 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 30.08.2017 № 601-р, (зі 

змінами)  

 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна   

 

Розроблено проєкт Закону України 

«Про брокерську діяльність у сфері 

нерухомості» та подано на розгляд до 

Кабінету Міністрів України. 

Завдання 0437. 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 

 

41 Складення актів оцінки 

майна та рецензування 

актів оцінки майна 

Закон України від 18 січня  

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

Кількість складених актів оцінки 

майна – 42; 

Кількість рецензій на акти оцінки 
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рецензентами, що 

працюють в Фонді та його 

регіональних відділеннях  

 

комунального майна» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

грудня 2003 року     № 1891 

«Про затвердження 

Методики оцінки майна» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

серпня 1995 року № 629 

«Про затвердження 

Методики оцінки об’єктів 

оренди, Порядку викупу 

орендарем оборотних 

матеріальних засобів та 

Порядку надання в кредит 

орендареві коштів та цінних 

паперів» 

 

Наказ Фонду державного 

майна України від 23.12.2019 

№ 1456 «Про затвердження 

Порядку визначення 

оціночної вартості пакетів 

акцій акціонерних товариств, 

що пропонуються для 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна   

 

 

майна – 42. 
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продажу на аукціоні», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 05.03.2020 за                    

№ 242/34525 

42 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» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

грудня 2003 року     № 1891 

«Про затвердження 

Методики оцінки майна» (із 

змінами) 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 

серпня 1995 року № 629 

«Про затвердження 

Методики оцінки об’єктів 

оренди, Порядку викупу 

орендарем оборотних 

матеріальних засобів та 

Порядку надання в кредит 

орендареві коштів та цінних 

паперів» 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління 

оцінки майна   

 

Управління  

роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Кількість складених рецензій на звіти 

про оцінку майна – 7674. 
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Наказ Фонду державного 

майна України від 17 травня 

2018 року № 658  «Про 

затвердження Порядку 

ведення єдиної бази даних 

звітів про оцінку» 

 

Наказ Фонду державного 

майна України від 31 жовтня 

2011 року №1585/1 «Про 

затвердження Положення 

про порядок рецензування 

звітів про оцінку майна та 

майнових прав 

рецензентами, що працюють 

у штаті Фонду державного 

майна України, його 

регіональних відділень та 

представництв»  (із змінами) 

43 Контроль за виконанням 

суб’єктами оціночної 

діяльності та оцінювачами 

вимог законодавства 

Закон України від 12 липня  

2001 року № 2658-III «Про 

оцінку майна, майнових прав 

та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності 

 

Управління  

роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Кількість розглянутих 

Екзаменаційною комісією питань 

щодо професійної діяльності 

оцінювачів – 115. Кількість наказів 

Фонду, виданих на підставі рішень 

Екзаменаційної комісії щодо 

позбавлення (анулювання) 

кваліфікаційних свідоцтв 

(кваліфікаційних документів) 

оцінювачів – 52.  

Кількість наказів Фонду щодо 

анулювання сертифікатів суб’єктів 

оціночної діяльності у зв’язку із 

порушенням ними вимог 
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нормативно-правових актів з оцінки 

майна, виявлених шляхом проведення 

рецензування – 83. 

Кількість наказів Фонду  

про зупинення /поновлення 

кваліфікаційних свідоцтв  

оцінювачів – 39. 

44 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 

роботи з 

оцінювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

 

 

 

Кількість внесених записів до 

Державного реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності – 6257. 

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 документообігу 

45 Здійснення заходів, 

пов’язаних з заміною, 

закупівлею устаткування 

програмного забезпечення 

та ліцензій, необхідних для 

забезпечення належних 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Закон України від 25 грудня  

Протягом року 

(у разі 

фінансування) 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

 

Департамент  

регіональної 

Фондом державного майна України 

було проведено закупівлі та укладено 

65 договорів про закупівлю товарів та 

послуг щодо закупівлі: 

моніторів, персональних 

комп’ютерів, сканерів, витратних 
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умов функціонування 

Фонду 

2015 року  № 922-VIII «Про 

публічні закупівлі» (із 

змінами) 

 

мережі матеріалів до друкуючої техніки, 

багатофункціональних пристроїв, 

звукових колонок, серверів, джерел 

безперебійного живлення, 

акумуляторних батарей, мережевих 

екранів, мережевих накопичувачів, 

жорстких дисків, серверної шафи, 

маршрутизаторів, захищених носіїв 

даних особистих ключів, 

антивірусного програмного 

забезпечення, програмного 

забезпечення для проведення відео 

конференцій, кондиціонерів 

адаптованих для роботи на 

охолодження при низьких 

температурах зовнішнього повітря, 

ліцензійного програмного 

забезпечення (Microsoft Windows 

Server Datacenter 2019, Microsoft SQL 

Server Standart 2019, Microsoft Office 

2019, Microsoft Windows 10 Pro). 

Надані послуги 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; 

технічної підтримки 

«Комплексної системи автоматизації 
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підприємства «ІС-ПРО» («IS-pro»); 

створення комплексної 

системи захисту інформації в ІТС 

«Єдина база»; 

постачання онлайн-сервісів 

Google Cloud Platform; 

розробки, впровадження та 

супроводження промо-сторінки 

Фонду державного майна України 

про об’єкти оренди. 

 

46 Розроблення нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду з питань 

впровадження 

довгострокової ІТ-стратегії 

Закон України від 04 

лютого 1998 року «Про 

Національну програму 

інформатизації» (із 

змінами) 

 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Протягом року Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

 

Визначено 5 проектів цифрової 

трансформації, зокрема: 

цифрова трансформація ведення 

реєстру об’єктів державної 

власності (е-Державні активи); 

цифрова трансформація оцінки 

майна та оціночної діяльності  

(е-Оцінка); 

цифрова трансформація оренди 

державного майна (е-Оренда); 

цифрова трансформація 

приватизації державного майна (е-

Приватизація); 

цифрова трансформація управління 

суб’єктами господарювання у сфері 

управління Фонду державного 

майна (е-корп ФДМУ). 

Завдання (проєкти) цифрової 

трансформації на період до 2023 року 

затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 лютого 2021 
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року № 365-р «Деякі питання 

цифрової трансформації». 

Фондом підготовлено та надано 

Міністерству цифрової трансформації 

України інформацію: 

про завдання (проекти) 

інформатизації, які заплановані до 

реалізації в 2021 році (лист Фонду від 

05.02.2021 № 10-15-2437); 

про завдання (проєкти) 

інформатизації на 2022 рік та 2022 – 

2024 роки (лист Фонду від 1204.2021 

№ 10-15-8176); 

уточнену інформацію про завдання 

(проєкти) інформатизації на 2022 рік 

та 2022 – 2024 роки (лист Фонду від 

20.07.2021 № 10-15-16426); 

про стан інформатизації Фонду 

державного майна України (лист 

Фонду від 23.07.2021 № 10-15-16887). 

Завдання 0442. Удосконалення системи внутрішнього контролю.  

Забезпечення діяльності з управління ризиками. 

47 Впровадження Заходів 

щодо удосконалення 

системи внутрішнього 

контролю у Фонді 

державного майна України 

та його регіональних 

відділеннях за п’ятьма 

елементами внутрішнього 

контролю:  

- внутрішнє середовище;  

- управління ризиками; - 

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.  

Протягом року Управління 

внутрішнього 

контролю  

 

Структурні 

підрозділи 

Фонду  

 

РВ Фонду 

Для найбільш раннього виявлення 

можливих порушень та недоліків, 

неефективного використання 

ресурсів під час виконання 

суб’єктами внутрішнього контролю 

функцій, процесів та операцій у 

Фонді були визначені 

(ідентифіковані) та оцінені ризики. 

Під час ідентифікації ризиків 

визначалися вразливі до ризиків 

сфери діяльності, окремі функції та 
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заходи контролю;  

- інформація та 

комунікація 

(інформаційний та 

комунікаційний обмін);  

- моніторинг. 

№ 1001»  

 

Інструкція з організації та 

здійснення внутрішнього 

контролю в Фонді 

державного майна України, 

затвердженої наказом 

Фонду від 15.11.2019  

№ 1119  

 

Наказ Фонду державного 

майна України від 

01.04.2019 № 314 (зі 

змінами у редакції наказу 

Фонду державного майна 

України від 18.06.2020 № 

1048) 

 

завдання, конкретні напрями 

діяльності структурних підрозділів 

при виконанні ними функцій та 

завдань. 

За результатами проведеної роботи 

було сформовано Реєстр ризиків 

Фонду на 2021 рік.  

Загальна кількість ідентифікованих 

ризиків, щодо здатності виконувати 

завдання і повноваження та досягати 

визначеної мети, стратегічних та 

інших цілей діяльності Фонду та 

регіональних відділень становить 

1 297 події, які безпосередньо 

впливають на виконання операцій під 

час проведення відповідних процесів.  
Серед оцінених ризиків за впливом на 

здатність суб’єктів внутрішнього 

контролю виконувати завдання та 

функції виявлено: ризиків низького 

рівня впливу  704 (54,3%), середнього 

рівня впливу 459 (35,4%), високого 

рівня впливу 134 (10,3%). 

На виконання Заходів щодо 

удосконалення системи внутрішнього 

контролю у Фонді для визначення 

конкретних заходів реагування на 

ризики, суб’єктами внутрішнього 

контролю складені плани з реалізації  

заходів контролю та моніторингу 

впровадження їх результатів, які 

містять чітке визначення кола 

завдань, обсяг необхідних ресурсів 

для зменшення ризиків, 
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відповідальних, терміни виконання та 

очікувані результати. До зазначеного 

плану протягом року можуть 

вноситися зміни. Він підлягає 

уточненню у разі виявлення нових 

ризиків, у тому числі за результатами 

перевірок, внутрішніх аудитів тощо.  

Про результати проведеного аналізу з 

інформацією про виконання Заходів 

щодо удосконалення системи 

внутрішнього контролю у Фонді з 

відповідними вказівками щодо 

правильності, повноти, актуальності 

та відповідності заповнення 

зазначених відомостей 

проінформовано керівництво Фонду 

службовою запискою від 09.08.2021 

№ 26-140. 

З метою підготовки Звіту про стан 

організації та здійснення 

внутрішнього контролю у розрізі 

елементів внутрішнього контролю за 

2021 рік для подання його 

Міністерству фінансів України 

підрозділом внутрішнього  контролю 

підготовлено Доручення Фонду від 

20.10.2021 № К/51 з метою збору 

матеріалів та інформації від 

структурних підрозділів з подальшим 

опрацюванням.  

Завдання 0443. Удосконалити  процеси управління персоналом з урахуванням законодавства  

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

48 Направлення працівників 

Фонду на навчання 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

Протягом року Департамент 

управління 

  43 державних службовця апарату 

Фонду пройшли навчання за 
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відповідно до укладених 

договорів на навчання 

державну службу» (із 

змінами) 

персоналом програмами підвищення кваліфікації  

згідно з укладеними договорами та 

отримали сертифікати про 

проходження професійного навчання.  

 

49 Організаційно-методичне 

забезпечення проведення 

конкурсів на зайняття 

посад державної служби у 

Фонді 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Протягом звітного періоду в Фонді  

було оголошено та проведено: 

- 11 доборів на зайняття посад 

державної служби в апараті Фонду 

шляхом укладання контракту про 

проходження державної служби на 

період дії карантину та визначено 

переможцями 21 особу; 

- 1 добір на зайняття посади 

керівного складу регіонального 

відділення Фонду шляхом укладення 

контракту про проходження 

державної служби на період дії 

карантину та визначено переможцем 

1 особу. 

    Опрацьовано 1128 пакетів 

інформації, поданих для участі у 

доборах на зайняття вакантних посад 

державної служби апарату Фонду та 

керівництва регіональних відділень 

Фонду шляхом укладання контракту 

про проходження державної служби 

на період дії карантину. 

     За рік укладено контракти про 

проходження державної служби на 

період дії карантину з 26 особами та 

укладено додаткові угоди до 

контрактів про проходження 

державної служби на період дії 
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карантину з 75 особами. 

    Протягом звітного періоду 

проведено 17 конкурсів на зайняття 

посад державної служби категорій 

«Б» та «В» апарату Фонду та 9 

конкурсів на зайняття посад 

керівного складу регіональних 

відділень Фонду. 

     За рік опрацьовано 2078 пакетів 

інформації, поданих для участі у 

зазначених конкурсах.  

 Складені протоколи засідань 

конкурсних комісій, в яких визначені 

кандидатури,  допущені до 

наступного етапу конкурсу. 

50 

 

Організація підвищення 

кваліфікації працівників 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

За звітній період в 864 навчальних 

заходах взяли участь та підвищили 

кваліфікацію 255 державних 

службовців апарату Фонду, а саме: 

 за загальними професійними 

(сертифікатними) програмами - 82 

державних службовців;   

 за спеціальними професійними 

(сертифікатними) програмами  -  15 

державних службовців;    

 за загальними короткостроковими 

програмами - 186 державних 

службовців;  

 за спеціальними короткостроковими 

програмами - 36 державних 

службовців; 

 навчання на онлайн платформах 

«Prometheus», «EDERA», Цифрове 

видавництво «MCFR», «Освітній Хаб 
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міста Києва», «Спільнота практик: 

Сталий розвиток» та інші – 146 

державних службовців. 

 Відповідно до Плану-графіка 9 

державних службовців апарату 

Фонду підвищили кваліфікацію в 

Українській школі урядування  за 

програмою «Іноземна мова в 

публічному адмініструванні 

(англійська)».  

 За вищезазначеною програмою 

проходить навчання 21 державний 

службовець апарату Фонду. 

 Підготовку за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління 

та адміністрування» проходили 4 

державних службовця апарату Фонду 

та заступник начальника 

Регіонального відділення Фонду. За 

іншими спеціальностями - 3 

державних службовця апарату 

Фонду. 

 Протягом звітного періоду 12 

студентів вищих навчальних закладів 

України пройшли  практику в апараті 

Фонду. 

51 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 

З метою проходження стажування у 

Фонді звернулися 44 громадянина з 

числа молоді.  

 З них 24 особи пройшли стажування 

успішно;  

1 особа відмовились від проходження 

повного терміну стажування. 
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52 Моніторинг та 

документальне 

оформлення проходження 

державної служби 

працівниками апарату 

Фонду та керівним 

складом регіональних 

відділень Фонду 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

 

Департамент  

регіональної 

мережі 

Оформлено 1308 наказів з кадрових 

питань (особового складу) щодо 

працівників апарату Фонду. 

 Прийнято до апарату Фонду 168 осіб 

(з них 161 державний службовець). 

  Звільнено з апарату Фонду 150 осіб 

(з них 143 державних службовця). 

   Оформлено 548 наказів з кадрових 

питань (особового складу) щодо осіб 

керівного складу регіональних 

відділень Фонду. 

   Звільнено - 21 особу керівного 

складу регіональних відділень Фонду 

(з них: 4 - начальників регіональних 

відділень Фонду;  6 - перших 

заступників начальника 

регіонального відділення Фонду;  9 - 

заступників начальників 

регіональних відділень Фонду, 2 - 

заступника начальника регіонального 

відділення - начальника Управління).  

   Призначено  - 15 осіб керівного 

складу регіональних відділень Фонду 

(з них: 6 -  начальників регіональних 

відділень Фонду; 4 - перших 

заступників начальників 

регіональних відділень Фонду; 4 - 

заступників начальників 

регіональних відділень Фонду, 1 - 

заступника начальника регіонального 

відділення - начальника Управління). 

53 Моніторинг штатних 

розписів регіональних 

відділень Фонду та змін до 

Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (із 

Протягом року Департамент 

управління 

персоналом 

Затверджено 17 штатних розписів 

регіональних відділень Фонду на 

2021 рік та 33 переліки змін до них. 
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них змінами)  

Департамент  

регіональної 

мережі 

Завдання 0444. Провести реорганізацію системи територіальних органів  

54 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». 

55 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. 

56 Комплексний моніторинг 

виконання 

територіальними органами 

приватизації покладених на 

них завдань 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

регіональної 

мережі 

 

Структурні 

підрозділи 

Фонду  

Щотижневі селекторні наради за 

участю керівників регіональних 

відділень. 

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. 

57 Моніторинг висвітлення 

діяльності регіональних 

відділень на офіційному 

вебсайті 

Закон України від 9 грудня  

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Протягом року  Департамент 

регіональної 

мережі 

 

Департамент 

Розміщено 554 інформаційних 

повідомлення щодо діяльності 

регіональних відділень на офіційному 

вебсайті Фонду. 
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Закон України від 18 січня 

2018 року  № 2269-VІІІ  

«Про  приватизацію 

державного і комунального 

майна» (із змінами) 

комунікацій та 

маркетингу 

Завдання 0445. Забезпечити ефективність комунікацій з усіма зацікавленими сторонами,  

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

58 Видання нормативно-

правових та розпорядчих 

документів Фонду щодо 

впровадження системи 

ефективної комунікації з 

громадськістю, 

журналістами 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Видано нормативно-правові та 

розпорядчі документи Фонду: наказ 

Фонду від 12.01.2021 № 21 «Про 

затвердження орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю на 2021 рік» та 10 

наказів «Про затвердження змін до 

орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2021 

рік, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 12 

січня 2021 року № 21 «Про 

затвердження орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю на 2021 рік»:  

Наказ Фонду від 12.01.2021 № 21;  

Наказ Фонду від 01.02.2021 № 128;  

Наказ Фонду від 02.02.2021 № 133;  

Наказ Фонду від 25.02.202 № 287;  

Наказ Фонду від 25.03.2021 № 483;  

Наказ Фонду від 12.04.2021 № 606;  

Наказ Фонду від 24.04.2021 № 686;  

Наказ Фонду від 02.06.2021 № 948;  

Наказ Фонду від 16.06.2021 № 1051; 

Наказ Фонду від 28.07.2021 № 1303; 

Наказ Фонду від 26.08.2021 № 1484. 

Наказ Фонду державного майна 
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України від 17 серпня 2021 року 

№1442 «Про затвердження Порядку 

роботи телефонної «гарячої лінії» 

Фонду державного майна України», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 06 жовтня 2021 року 

за  № 1299/36921. 

 

59 Інформаційне наповнення 

блогів з метою висвітлення 

діяльності Фонду на сайтах 

інформаційних агентств 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

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. 

Готуються та розповсюджуються 

інформаційні бюлетені онлайн-

аукціонів з приватизації та 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», 

«Економічна Правда», «Українська 
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Правда», «Інтерфакс», «Цензор» та 

інших публікуються блоги Голови 

Фонду державного майна України та 

його заступників. 

60 Розміщення інформаційних 

повідомлень про діяльність 

Фонду державного майна 

України на офіційному 

вебсайті Фонду: 

http://www.spfu.gov.ua 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Закон України від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) та законодавство з 

питань корпоративного 

управління, оцінки, оренди 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Розміщено інформаційні 

повідомлення про діяльність Фонду: 

- 850 новин Центрального апарату,  

- 557 новин РВ; 

- 3541 оновлення за всіма напрямами 

діяльності Фонду. 

61 Публікація повідомлень 

про діяльність Фонду в 

сфері приватизації 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» (із 

змінами) 

 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Опубліковано 540 повідомлень про 

діяльність Фонду з питань в сфері 

приватизації 

 

62 Участь у проведенні 

міжнародних та 

міжрегіональних онлайн та 

офлайн заходів (круглих 

столів, презентацій, 

конференцій, брифінгів) 

щодо яких забезпечено 

інформаційне та 

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 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Голова Фонду та його заступники 

взяли участь у більше як 70-ти 

телеефірах, круглих столах, 

конференціях, брифінгах. 

Організовано презентації нового 

сайту оренди об’єктів державного 

майна orenda.gov.ua та сервісу 

автоматичної оцінки об’єктів 
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організаційне 

супроводження участі 

представників Фонду 

комунального майна» (із 

змінами) 

нерухомості. 

Опрацьовано та надано відповіді на 

143 журналістських запити. 

 

63 Розробка та затвердження 

«Орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю на рік», 

внесення змін до нього  

Постанова КМУ від 

03.11.2010 № 966 «Про 

забезпечення участі 

громадськості у формуванні 

та реалізації державної 

політики» (зі змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зміни до «Орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю на рік» внесені 10 

наказами. 

64 Проведення консультацій з 

громадськістю (круглих 

столів, конференцій, 

опитувань і т. ін.) з 

актуальних питань 

діяльності Фонду, у тому 

числі щодо проєктів 

нормативно-правових 

актів, розробником яких є 

Фонд 

Постанова КМУ від 

03.11.2010 № 966 «Про 

забезпечення участі 

громадськості у формуванні 

та реалізації державної 

політики» (зі змінами) 

 

Доручення Прем’єр-міністра 

України від 02.06.2020  

№ 23097/0/1-20  

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Проведено 14 електронних 

консультацій з громадськістю щодо 

проєктів законодавчих актів, 

розробником яких є Фонд (розміщені 

на сайті Фонду у рубриці 

«Громадська платформа»). 

Також, у рамках консультацій з 

громадськістю, проведені заходи:  

– засідання робочої групи з розробки 

навчально-методичного комплексу 

для забезпечення професійної 

підготовки оцінювачів (за участі 

представників саморегулівних 

організацій оцінювачів); 

– узгоджувальна нарада з метою 

обговорення пропозицій до проєкту 

наказу Фонду «Про затвердження 

Змін до Порядку оцінки права вимоги 

за зобов’язаннями, що виникає 

внаслідок здійснення кредитної 

операції»; 

– круглий стіл на тему: 

«Приватизація — драйвер розвитку 

ринку нерухомості Києва» за участі 
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галузевих експертів; 

– круглий стіл «Велика 

інвентаризація країни»; 

– онлайн-нарада з питань узгодження 

позицій законопроєкта із 

заінтересованими органами 

державної влади та представниками 

громадськості проєкту Закону 

України «Про брокерську діяльність 

у сфері нерухомості»; 

– круглий стіл щодо обговорення 

проекту Антикорупційної програми 

Фонду державного майна України на 

2020-2024 роки (з використанням 

електронної платформи ZOOM). 

Підготовлено щоквартальні звіти на 

виконання доручення  Прем’єр-

міністра України від 02.06.2020  

№ 23097/0/1-20. 

 
65 Організація та 

забезпечення діяльності 

Громадської ради при 

Фонді державного майна 

України 

Постанова КМУ від 

03.11.2010 № 966 «Про 

забезпечення участі 

громадськості у формуванні 

та реалізації державної 

політики» (зі змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Очікується розроблення платформи 

для електронного голосування. 

 

66 Організація проведення 

громадської експертизи 

діяльності Фонду 

Постанова КМУ від 

05.11.2008 № 976 «Про 

затвердження Порядку 

сприяння проведенню 

громадської експертизи 

діяльності органів 

виконавчої влади» (зі 

змінами) 

У разі 

надходження 

запиту від 

інституту 

громадянського 

суспільства 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Запитів від інститутів 

громадянського суспільства для 

проведення громадської експертизи 

не надходило. 
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67 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 

Відповідно до наказу Фонду                

від 26.03.2020 № 560 «Про 

припинення прийому громадян» у 

зв’язку з карантинними обмеженнями 

через пандемію вірусу COVID19 

прийом громадян не проводиться. 

68 Організація роботи 

«гарячої лінії» Фонду  

Розпорядження КМУ 

від 09.06.2011 № 589-р «Про 

схвалення Концепції 

створення Національної 

системи опрацювання 

звернень до органів 

виконавчої влади» 

 

Доручення Секретаріату 

КМУ від 24.10.2011 

№11661/0/2-11 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Надано консультації та роз’яснення 

на 3600 звернень громадян, що 

надійшли на телефонну «гарячу 

лінію» Фонду. 

 

69 Організація реєстрації та 

обліку запитів на публічну 

інформацію, 

розпорядником якої є 

Фонд, та підготовка 

звітності 

Закон України від 13.01.2011  

№ 2939-IV «Про доступ до 

публічної інформації» (зі 

змінами) 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зареєстровано та опрацьовано 3016 

запитів на публічну інформацію в ЦА 

та 691 запит в РВ. 

Підготовлено 12 щомісячних звітів та 

1 річний звіт. 

70 Організація реєстрації та 

обліку звернень громадян, 

що надходять до Фонду, та 

підготовка звітності 

Закон України від 02.10.1996  

№ 393/96-ВР «Про звернення 

громадян» (зі змінами) 

 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зареєстровано та опрацьовано 1388 

звернень громадян в ЦА та 503 

звернення в РВ. Підготовлено 12 

щомісячних звітів, 4 квартальних 
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Доручення КМУ від 

05.03.2018 № 8815/1/1-18 

 

Доручення КМУ від 

14.02.2008 № 7960/1/1-08 

звіти та 1 річний звіт. 

71 Забезпечення взаємодії з 

державною установою 

«Урядовий контактний 

центр» щодо оперативного 

реагування на звернення, 

що надходять на урядову 

«гарячу лінію» за 

допомогою засобів 

телефонного зв’язку та 

через вебсайт «Урядового 

контактного центру» 

Постанова КМУ від 

27.11.2019 № 976 «Деякі 

питання Єдиної системи 

опрацювання звернень» 

Протягом року Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

Зареєстровано та опрацьовано 224 

звернення громадян, що надходять 

через урядову «гарячу лінію». 

72 Проведення заходів в 

рамках співпраці з 

Transparency International 

Ukraine у сфері боротьби з 

корупцією в публічній 

владі, реформи у сфері 

державної власності, 

удосконалення 

законодавства,  

інформаційних систем 

Фонду та публічних 

кампаній 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

 

У рамках співпраці Фонду з 

Transparency International Ukraine (TI 

Ukraine) 08 жовтня 2021 року 

укладено  Меморандум про 

взаєморозуміння та співробітництво  

щодо співпраці в рамках реалізації 

Проєкту під назвою «Ефективне 

управління державними активами та 

громадський контроль», який 

фінансується за підтримки 

Шведського агентства з питань 

міжнародної співпраці та розвитку 

(SIDA).  

Метою Проєкту є співпраця для 

зменшення корупційних ризиків в 

управлінні державним майном в 

Україні  через створення Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності 
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на єдиній IT-платформі та 

вдосконалення процесів зі збору та 

обліку інформації щодо об’єктів 

державної власності. 

Очікується, що під час реалізації 

проєкту  TI Ukraine узгодить з 

Фондом технічне завдання з 

розроблення інформаційно-

телекомунікаційної системи (далі – 

ІТС), здійснить закупівлю послуг 

розробників програмного 

забезпечення ІТС та її складових, 

розробить та налаштує у Фонді ІТС, 

проведе міграцію даних в розроблену 

ІТС, а також здійснить передачу 

результатів наданих послуг на 

користь Фонду. 

73 Висвітлення діяльності 

Фонду у соціальних 

мережах Facebook, 

Twitteг,Telegram 

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 

Facebook розміщено 692 публікації. 

Twitter - розміщено 604 дописи з 

візуалізаціями.  

Telegram-канал - розміщено 614 

дописів «Приватизація в Україні». 

Telegram-канал - розміщено 889 

дописів «Оренда в Україні». 

Завдання 0446. Залучити міжнародну експертну та технічну допомогу до виконання основних завдань Фонду.  

Посилити співпрацю з міжнародними організаціями 

74 Поширення інформації про 

об’єкти приватизації у 

представництвах 

міжнародних організацій, 

посольствах з метою 

залучення потенційних 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

 

Закон України від 18 січня 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку 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 



Продовження таблиці 54 

1 2 3 4 5 6 

покупців та інвесторів до 

процесу приватизації 

2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і 

комунального майна» (із 

змінами) 

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: 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 
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Конфедерації, Королівства Швеції та 

Японії.  

Також зазначена вище 

інформація надсилалась на адреси 

представництв міжнародних 

організацій в Україні, а саме: 

Європейського банку реконструкції 

та розвитку, Міжнародної фінансової 

корпорації, Представництва 

Європейського Союзу в Україні, 

Міжнародного Валютного Фонду, 

Програми розвитку ООН та Світового 

Банку. 

Крім того з метою  виконання 

положень Угоди між Фондом 

державного майна України та 

Державним комітетом Республіки 

Узбекистан з управління державним 

майном і підтримки підприємництва 

про співробітництво в галузі обміну 

інформацією Фондом щопівроку  

надавалася інформація стосовно 

приватизаційних процесів в Україні, 

для передачі потенційним інвесторам. 

З метою поширення інформації 

про реформу приватизації та об’єкти 

державної власності, які підлягали 

приватизації у 2021 році, керівництво 

Фонду взяло участь у роботі: 

- офіційної делегації на чолі з 

Президентом України Володимиром 

Зеленським під час візиту до 

Об’єднаних Арабських Еміратів; 

- Німецько-українського 
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економічного форуму, 

- Українсько-австрійського 

бізнес-форуму; 

- роботі XIII Міжнародного 

форуму «Польсько-українські дні 

бізнесу» (м. Варшава); 

- Всеукраїнському Форумі 

«Україна 30»; 

- Четвертої міжнародної 

Конференції з питань реформ в 

Україні у складі урядової делегації 

під час робочого візиту Прем’єр-

міністра України Д. А. Шмигаля до 

Литовської Республіки; 

-  П’ятому щорічному 

Українському інвестиційному Роуд-

шоу, що проходило у м. Лондон, 

Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії.  

 

Також протягом звітного періоду 

керівництвом Фонду було проведено 

низку зустрічей щодо розбудови 

ефективної і прозорої економіки 

України, підвищення її інвестиційної 

привабливості та залучення 

іноземних інвесторів до приватизації 

українських об’єктів державної 

власності. Зокрема зустрічі проведено 

з представниками таких організацій: 

- Європейського банку 

реконструкції та розвитку; 

- Українсько-американської 

бізнес-ради U.S.-Ukraine Business 
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Council (USUBC), Канадсько-

української торгової палати, 

Китайської торгової асоціації,  

Німецько-Української промислово-

торговельної палати та Українсько-

австрійською асоціацією щодо 

реформи приватизації та залучення 

інвестицій; 

- Представництва Європейського 

Союзу в Україні; 

- Європейської Бізнес Асоціації;  

- Посольства Федеративної 

Республіки Німеччина в Україні та 

Німецького товариства міжнародного 

співробітництва, а також 

- з Надзвичайним і Повноважним 

Послом України в Канаді Андрієм 

Шевченко щодо взаємовигідного 

українсько-канадського 

співробітництва, успіхів української 

приватизації, інвестиційних планів та 

залучення канадських інвестицій в 

економіку України. 

Під час проведення Ярмарки 

інвестицій (SDG Investment Fair), яка 

проходила в віртуальному режимі за 

організації Секретаріату Організації 

Об’єднаних Націй 15 грудня 2021 

року, Фонд презентував матеріали 

щодо інвестування в економіку 

України через участь у приватизації. 

В заході взяли участь делегації країн-

членів НАТО, інвестори та 

представники приватного бізнесу.   
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75 Забезпечення участі 

представників Фонду у 

роботі спільних 

міждержавних та 

міжвідомчих комісій і 

комітетів, а також  

організації реалізації 

міжурядових 

домовленостей і положень 

міждержавних та 

міжвідомчих угод 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

 

Департамент 

корпоративного 

управління 

У 2021 році представники Фонду 

брали участь: 

 у засіданнях спільних 

міждержавних та міжвідомчих 

комісій, комітетів, робочих груп, 

зокрема:  

- Другому засіданні 

Міжурядової українсько-кіпрської 

комісії з економічного, науково-

технічного та промислового 

співробітництва в форматі відео-

конференції. Під час засідання 

Фондом було представлено на 

розгляд Кіпрської сторони перелік 

об’єктів приватизації державної 

власності; 

- першому засіданні Робочої 

групи з надання взаємної підтримки в 

питаннях приватизації в рамках 

законодавства, а також оперативного 

вирішення питань, пов’язаних з 

приватизацією, створеної в рамках 

реалізації домовленостей, досягнутих 

під час проведення Дванадцятого 

засідання Спільної міжурядової 

українсько-азербайджанської Комісії 

з питань економічного 

співробітництва (обговорювалися 

питання міждержавних майнових 

відносин); 

- Десятому засіданні Спільної 

міжурядової українсько-грузинської 

комісії з питань економічного 

співробітництва (м. Тбілісі, Грузія); 
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 у реалізації домовленостей, 

досягнутих за результатами 

проведення таких комісій, 

визначених зокрема: 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих за 

результатами телефонної розмови 

Президента України В. Зеленського з 

Головою Китайської Народної 

Республіки Сі Цзіпіном (залучення 

китайських інвестицій); 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих під час 

П’ятнадцятого засідання Українсько-

австрійської змішаної комісії з питань 

торговельно-економічних зв’язків 

(ознайомлення австрійських 

інвесторів з об’єктами приватизації); 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих за 

підсумками робочого візиту Прем’єр-

міністра України  Д. Шмигаля до 

Ватикану (питання передачі костелу 

Святої Марії Магдалини у м. Львові у 

користування католицькій громаді); 

- Планом заходів із реалізації 

домовленостей, досягнутих за 

результатами офіційного візиту 

Президента України Володимира 

Зеленського та пані Олени Зеленської 

до Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії (питання 

залучення британських фінансових 

установ до процесу приватизації 
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державних банків України); 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих під час 

зустрічі Президента України  

В. О. Зеленського та Президента 

Польщі А. Дуди (залучення 

інвестицій в енергетичний комплекс 

України); 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих під час 

візиту Президента України до США 

(залучення американського бізнесу до 

участі в аукціоні з приватизації АТ 

«Об’єднана гірничо-хімічна 

компанія»); 

- Планом заходів за 

результатами проведення П’ятого 

засідання Спільної міжурядової 

українсько-таджицької комісії з 

питань економічного співробітництва 

(залучення таджицьких інвесторів до 

приватизації українських 

підприємств); 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей дванадцятого 

засідання Міжурядової українсько-

турецької комісії з торговельно-

економічного співробітництва 

(ознайомлення турецьких інвесторів з 

переліком українських об’єктів, що 

підлягають приватизації); 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей Шостого засідання 

Міжурядової українсько-саудівської 
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комісії з торговельно-економічного та 

науково-технічного співробітництва 

(ознайомлення саудівських інвесторів 

з переліком українських об’єктів, що 

підлягають приватизації) 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих за 

результатами Четвертого засідання 

Міжурядової українсько-корейської 

комісії з питань торговельно-

економічного співробітництва 

(ознайомлення корейських інвесторів 

з переліком державних підприємств, 

що підлягають приватизації); 

- Планом заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих під час 

Дев’ятого засідання Українсько-

чеської змішаної комісії з питань 

економічного, промислового і 

науково-технічного співробітництва 

(вирішення питання погашення 

заборгованості перед чеською 

стороною за Ямбурзькою угодою). 

Для підготовки до проведення 

зустрічі Прем’єр-міністра України  

Д. Шмигаля з представниками 

німецького бізнесу в Україні та 

керівництвом німецько-української 

ТПП у другій половині лютого 2021 

року Фондом на адресу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 

надавалась інформація щодо 

українсько-німецького 
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співробітництва.    

  У контексті підготовки візитів 

вищого керівництв України до 

Держави Катар та з метою 

розширення українсько-катарської 

договірно-правової бази 

співробітництва в інвестиційній 

сфері, а також залучення іноземних 

інвестицій до приватизації державних 

об’єктів України Фондом було 

укладено Меморандум про 

співробітництво між Фондом 

державного майна України та 

Катарською інвестиційною 

адміністрацією.   

Фонд щоквартально надавав 

інформацію до Міністерства 

закордонних справ України щодо 

виконання Плану заходів з реалізації  

домовленостей, досягнутих під час 

офіційного візиту Президента 

України Володимира Зеленського до 

Об’єднаних Арабських Еміратів (13-

15 лютого 2021 року).   

Укладення міждержавних 

меморандумів сприятиме залученню 

недержавних інвестицій в об’єкти 

державного сектору економіки. 

Також, Фондом в межах 

компетенції забезпечується 

виконання зобов’язань, узятих 

Українською Стороною згідно з 

Листом про наміри до Міжнародного 

валютного фонду від 8 листопада 
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2021 року та надається щомісячно 

Міністерству фінансів України 

інформація про стан виконання плану 

заходів з його реалізації.   

76 Проведення заходів  в 

рамках співпраці  з  

Transparency International 

Ukraine у сфері боротьби з 

корупцією в публічній 

владі, реформи у сфері 

державної власності, 

удосконалення 

законодавства,  

інформаційних систем 

Фонду та публічних 

кампаній 

Закон України від 9 грудня 

2011 року № 4107-VI «Про 

Фонд державного майна 

України» (із змінами) 

Протягом року Управління 

євроінтеграції та 

взаємозв’язку з 

міжнародними 

організаціями 

 

Департамент 

цифрового 

розвитку та ІТ 

 

Департамент 

комунікацій та 

маркетингу 

 

У рамках співпраці Фонду з 

Transparency International Ukraine (TI 

Ukraine) 08 жовтня 2021 року 

укладено  Меморандум про 

взаєморозуміння та співробітництво  

щодо співпраці в рамках реалізації 

Проєкту під назвою «Ефективне 

управління державними активами та 

громадський контроль», який 

фінансується за підтримки 

Шведського агентства з питань 

міжнародної співпраці та розвитку 

(SIDA).  

Метою Проєкту є співпраця для 

зменшення корупційних ризиків в 

управлінні державним майном в 

Україні  через створення Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності 

на єдиній IT-платформі та 

вдосконалення процесів зі збору та 

обліку інформації щодо об’єктів 

державної власності. 

Очікується, що під час реалізації 

проєкту  TI Ukraine узгодить з 

Фондом технічне завдання з 

розроблення інформаційно-

телекомунікаційної системи (далі – 

ІТС), здійснить закупівлю послуг 

розробників програмного 

забезпечення ІТС та її складових, 
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розробить та налаштує у Фонді ІТС, 

проведе міграцію даних в розроблену 

ІТС, а також здійснить передачу 

результатів наданих послуг на 

користь Фонду. 

    Проведено публічні кампанії щодо 

популяризації інформаційних систем 

Фонду, його роботи та процесів 

приватизації в Україні, зокрема 

розроблення друкованих, відео- та 

інших рекламних матеріалів. 

77 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’язку з 

міжнародними 

організаціями 

З метою підтримки зусиль уряду 

України та Фонду у сфері 

приватизації Програма USAID 

«Конкурентоспроможна економіка 

України» надала 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 забезпечила 

демонстраційний ефект, а також 

заклала підґрунтя для довгострокової 

спроможності Фонду з ефективного 

управління у сфері приватизації. 

Відповідно до Угоди про надання 

гранту, згаданої вище, що була 

укладена в рамках Програми USAID 

«Конкурентноспроможна економіка 
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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 ліцензії 

на користування програмним 

забезпеченням для віртуальної 

кімнати даних строком на 12 місяців 

та річних ліцензій Microsoft Project 

для п’ятнадцяти користувачів. 

Також у рамках Програми 

USAID «Конкурентоспроможна 

економіка України» між Фондом та 

компанією «Кімонікс Інтернешнл 

Інк.» (виконавець) підписано 

Протокол про співпрацю (далі – 

Протокол). На виконання положень 

Протоколу надано допомогу Фонду 

щодо розробки ефективного, 

стандартизованого, відповідного 

чинному законодавству процесу пост-

аукціонної експертизи (проведено 

дослідження та підготовлено 2 звіти), 

а також проведено дослідження та 

підготовлено 4 звіти щодо ходу 

процесу приватизації Єдиного 

майнового комплексу державного 

підприємства «Електронмаш».  

З метою підготовки до відкриття 

ринку оренди державного майна, а 

також пошуку можливостей 

фінансування галузі, Фонд та Проєкт 
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USAID/UK aid «Прозорість та 

підзвітність в органах державного 

управління та послугах/ TAPAS» 05 

січня 2021 року уклали Меморандум 

про співробітництво. У рамках 

реалізації проєкту передбачається 

створення Системи, яка  

забезпечуватиме створення, 

відправлення, прийняття, зберігання, 

захист, облік та надання інформації у 

сфері оренди державного майна, а 

також електронну взаємодію між 

потенційними орендарями, 

балансоутримувачами, їх органами 

управління, орендодавцями, чинними 

орендарями, і електронною торговою 

системою «Prozzoro.Продажі», з 

метою передачі в оренду державного 

майна. 

 05 лютого 2021 року Фонд та 

Компанія «Менеджмент Сістемс 

Інтернешнл», яка є виконавцем 

проєкту міжнародної технічної 

допомоги «Підтримка організацій - 

лідерів у протидії корупції в Україні 

«ВзаємоДія» (SACCI) уклали 

Меморандум про співробітництво 

щодо надання технічної допомоги. 

Метою проєкту SACCI є зниження 

корупції, підвищення підзвітності та 

прозорості державного управління в 

Україні. Напрямом співпраці 

відповідно до Меморандуму є 

управління суб’єктами 
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господарювання з дотриманням 

вимог українського законодавства, 

міжнародних стандартів та кращих 

практик з метою поліпшення 

корпоративного управління та 

підвищення прозорості й підзвітності. 

За результатами діяльності, проєктом 

підготовлено та передано Фонду 

звіти про стан корпоративного 

управління та антикорупційного 

комлаєнсу на підприємствах ПАТ 

Центренерго і ПАТ 

Запоріжжяобленерго, а також 

розроблені плани дій щодо 

впровадження рекомендацій з 

корпоративного управління та 

антикорупційного комлаєнсу.  

На виконання Меморандуму про 

взаєморозуміння та співробітництво 

між Фондом та Проєктом Агентства 

США з міжнародного розвитку під 

назвою «Економічний розвиток, 

управління та зростання 

підприємництва» (EDGE) було 

здійснено закупівлю та передачу 

Фонду  державної автоматизованої 

системи для оцінки вартості 

нерухомого майна та автоматичного 

формування електронних довідок про 

оціночну вартість об’єкта 

нерухомості, комп’ютерної техніки, 

відеороликів, макетів, постерів, 

буклетів та відеобанерів. 

04 жовтня 2021 року Фонд та 
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ТОВ  «Делойт Консалтинг Оверсіз 

Проджектс» уклали Меморандум про 

співпрацю  щодо реалізації проєкту 

міжнародної технічної допомоги під 

назвою «Діяльність у рамках 

реформи державних підприємств 

України», який фінансується 

Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID). У рамках 

впровадження Проєкту 

передбачається підвищення 

ефективності, прозорості, підзвітності 

та якості управління українськими 

державними підприємствами та 

просування, за необхідності, їх 

приватизації. Досягнення цих цілей 

допоможе зменшити можливості для 

корупції на українських 

підприємствах, підвищити участь 

приватного сектору та стимулювати 

економічне зростання. 

У ході співпраці Фонду та 

Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ)  підготовлено 

до підписання Проєкт Меморандуму 

в рамках проєкту міжнародної 

технічної допомоги «Просування 

енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні». 

Також у період з 12 по 16 жовтня 

2021 року на запрошення німецької 

сторони делегацією Фонду здійснено 

робочий візит до м. Нюрнберг (ФРН) 
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з метою ознайомлення з кращими 

практиками впровадження 

енергоефективних заходів у будівлях 

органів державної влади та їх 

показової ролі згідно Директиви 

2012/27EU, вивчення досвіду 

особливостей будівель з нульовим 

споживанням енергії та відвідування 

теплопостачального підприємства 

міста. 

Завдання 0447. Інформування громадськості та заінтересованих ділових кіл щодо процесів 

приватизації шляхом видання офіційного друкованого видання Фонду 

78 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» (із 

змінами) 

 

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 

Вийшло друком 65 номерів газети 

«Відомості приватизації». 
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Завдання 0448. Забезпечити аналіз та опрацювання законопроєктів, внесених до Верховної Ради України  

народними депутатами України, для запобігання гальмуванню реалізації державної політики 

79 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 2021 року опрацьовано 325 

законопроєктів, 18 проєктів постанов, 

внесених до Верховної Ради України 

народними депутатами України. 

Підготовлено висновки та пропозиції 

до 87  законопроєктів, 3 проєктів   

постанов Верховної Ради України, які 

у встановленому порядку направлено 

до ВРУ, КМУ, відповідних 

державних органів. 

80 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 2021 року підготовлено 48 

проєктів експертних висновків до  

законопроєктів, які у встановленому 

порядку направлено до ВРУ, КМУ, 

відповідних державних органів. 

81 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 2021 року проведено 

експертизи 5 законів України, що 

надійшли на підпис Президентові 

України. Проєкти експертиз у 

встановленому порядку направлено 

до КМУ, відповідних державних 

органів.  

 

Завдання 0449. Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління в цілому  

і за окремими напрямами діяльності 

82  Забезпечення 

функціонування 

внутрішнього аудиту в 

Порядок здійснення 

внутрішнього аудиту та 

утворення підрозділів 

Протягом року 

 

 

Департамент 

внутрішнього 

аудиту 

Підготовлено аудиторських звітів – 

26 од. 
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системі органів 

приватизації   

 

внутрішнього аудиту, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 28 вересня 2011 року  

№ 1001 «Деякі питання 

здійснення внутрішнього 

аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього 

аудиту» 
 

Стандарти внутрішнього 

аудиту, затверджені наказом 

Міністерства фінансів 

України від 04 жовтня 2011 

року № 1247, 

зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції 

України          20 жовтня 2011 

року за № 1219/19957 (у 

редакції наказу Міністерства 

фінансів України  від 14 

серпня 2019 року № 344) 
 

Порядок здійснення 

внутрішнього аудиту в 

державних органах 

приватизації, затвердженого 

наказом Фонду від 

31.12.2020 № 2103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснено моніторинг врахування 

аудиторських рекомендацій – 30 од. 

(три попереднього періоду). 

 

Триває безперервний процес 

формування та актуалізації Простору 

внутрішнього аудиту та ведення та 

актуалізація бази даних щодо об’єктів 

внутрішнього аудиту. 

 

У встановлений термін Річний звіт 

буде поданий Голові Фонду. 

 

Річний звіт про результати діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту 

Фонду до Мінфіну поданий у 

встановлений термін (до 01 лютого 

2022 року). 

83 Здійснення оцінки якості 

функцій внутрішнього 

аудиту 

Один раз на рік Департамент 

внутрішнього 

аудиту 

 

 

 

Програма забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього 

аудиту на відповідний рік  виконана у 

повному обсязі. 

 

План професійного розвитку 

внутрішнього аудиту (внутрішніх 

навчань) виконано. 

 

 

 

 

 


