
Окремі результати моніторингу виконання річного плану Фонду державного майна України  за 2014 рік 

 

Завдання Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Форма 

завершення 

заходу 

Стан виконання заходу 

2 3 4 5 6 7 

0111. Складання 

Переліку (плану-

графіка) об'єктів груп 

В, Г , які підлягають 

підготовці до 

продажу у 

відповідному році  

 

Складання переліку 

(плану-графіка) 

об'єктів,  які 

підлягають підготовці 

до продажу у 2014 році 

з подальшим 

затвердженням 

відповідним наказом 

Фонду 

Протягом 

року 

Управління 

планування та 

пільгового 

продажу 

Наказ Фонду  Підготовлено та затверджено накази Фонду: 

 - від  20.01.2014  № 150  «Про затверд-

ження Переліку об’єктів груп В, Г, які 

підлягають підготовці в 2014 році з метою 

їх продажу»  ( зі змінами та доповненнями);        

-  від   24.03.2014  № 846  «Про  затверджен- 

ня  помісячних графіків підготовки об’єктів  

груп  В,  Г  до   продажу  у  2014  році»   (зі 

 змінами та доповненнями)  
0112. Складання 

Переліку (плану-

графіка) об'єктів груп 

В, Г, які заплановані 

до продажу у 

відповідному році  

Формування  Переліку 

(плану-графіка) 

об'єктів груп В, Г які 

заплановані до 

продажу у 2014 році з 

подальшим 

затвердженням 

відповідним наказом 

Фонду 

Протягом 

року 

Управління 

планування та 

пільгового 

продажу 

Наказ Фонду  За поданням Фонду КМУ видано 

розпорядження від 17.07.2014 № 667-р «Про 

затвердження переліку об’єктів права 

державної власності, що підлягають 

приватизації у 2014 році». Підготовлено та 

затверджено накази Фонду:  

-  від  20.01.2014 № 149 «Про затвердження 

Переліку об’єктів груп В, Г, які заплановані 

до продажу у 2014 році» (зі змінами та 

доповненнями);  

-  від 28.01.2014 № 387 «Про затвердження 

єдиного плану-графіка виставлення на 

продаж у 2014 році  об’єктів груп В, Г (зі 

змінами та доповненнями); 

 - від 15.08.2014 № 2159 «Про затвердження 

помісячного пооб’єктного плану-графіка 

виставлення на продаж об’єктів груп В, Г, Е 



у серпні-грудні 2014 року» (зі змінами та 

доповненнями) 
0114. Моніторинг 

фактичного 

надходження коштів 

від:  

-  приватизації 

державного майна  

 

- оренди державного 

майна 

 

Забезпечення 

своєчасного надання 

інформації стосовно 

фактичного 

надходження коштів 

від приватизації 

державного майна 

Моніторинг 

фактичного 

надходження коштів 

від оренди майна 

щотижнево 

протягом 

року 

 

 

 

 

щотижнево 

протягом 

року 

Управління 

планування та 

пільгового 

продажу 

 

 

 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

Службові 

записки 

Управлінню 

корпоративних 

прав держави  

 

 

Службові 

записки 

Управлінню 

корпоративних 

прав держави 

Фактичне надходження коштів у 2014 році 

становить: 

- від приватизації державного майна – 

466,89 млн грн (більше, ніж 100% 

скоригованого Урядом річного планового 

завдання); 

 - дивідендів, нарахованих на державну 

частку –  403,0 млн грн; 

- від  оренди державного майна  - 983,96 

млн грн (майже 124 % виконання річного 

планового завдання) 

 

 

 
0116. Здійснення 

підготовки єдиних 

майнових комплексів 

державних 

підприємств до 

продажу, згідно з 

переліками об’єктів 

груп В, Г, які 

підлягають підготовці 

до продажу у 

відповідному році 

Робота з підготовки 

єдиних майнових 

комплексів державних 

підприємств до 

продажу 

Протягом 

року 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

Затвердження 

планів 

приватизації, 

планів 

розміщення 

акцій 

акціонерних 

товариств у 

процесі 

приватизації 

Затверджено план приватизації ДП «СГП 

«Миколаївське» 

Прийняття рішень про 

приватизацію 

Протягом 

року 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

Видання 

наказів про 

прийняття 

рішень щодо 

приватизації 

об’єктів 

Видано наказ  про приватизацію   ДП «СГП 

«Миколаївське» 

Утворення комісій з Протягом Управління з Видання Видано накази:  



приватизації, 

інвентаризації, 

реструктуризації 

 

 

 

 

року питань 

реформування 

власності 

наказів про 

утворення 

комісій з 

приватизації, 

про 

інвентаризацію 

майна, про 

утворення 

комісій з 

реструктури-

зації 

- про утворення комісії з приватизації ДП 

«СГП «Миколаївське»;  

- про інвентаризацію майна  ДП «СГП 

«Миколаївське»; 

  -про внесення змін до наказу «Про 

інвентаризацію майна ДП ВО «Знамя» 

Зміна у процесі 

приватизації 

організаційної форми 

підприємств, що 

перебувають у 

державній власності 

 

Протягом 

року 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

Видання 

наказів про 

перетворення 

підприємств в 

акціонерні 

товариства та 

затвердження 

їх статутів 

Видано наказ щодо утворення на базі 

Єдиного майнового комплексу колишнього 

державного підприємства «Тепличний 

комбінат» державного комерційного 

підприємства «Тепличний комбінат», 

затверджено його статут 

Прийняття рішень про 

припинення 

юридичних осіб у 

процесі приватизації 

Протягом 

року 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

Видання 

наказів щодо 

прийняття 

рішень про  

припинення  

державних 

підприємств 

Видано наказ щодо прийняття рішення про 

припинення державного підприємства 

«Керченський судноремонтний завод» 

0117. Забезпечення 

виконання 

бюджетного завдання 

з надходження коштів 

від приватизації 

державного майна  

 

Участь у забезпеченні 

виконання бюджетного 

завдання з 

надходження коштів 

від приватизації  

об’єктів груп В, Г 

 

Протягом 

року 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

 

Управління 

біржової 

Надання 

інформації 

У  2014 році було укладено договори з 9 

фондовими біржами, торги із продажу 

пакетів акцій АТ на біржах відбувалися 

щотижнево. 

На фондових біржах Фондом  

пропонувалося до продажу 113 пакетів 

акцій 71 акціонерного товариства, за 



діяльності та 

проведення 

аукціонів 

підсумками торгів   продано 6 пакетів акцій. 

Надходження коштів до державного 

бюджету від продажу акцій АТ на фондових 

ринках України за 2014 рік становить 

404,465 млн. грн 

0118. Продаж 

об’єктів групи А 

 

Підготовка до продажу 

та продаж об’єктів 

групи А  ЦА ФДМУ 

Протягом 

року 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Накази ФДМУ 

 

Затверджено 41 наказ ФДМУ 

Складання та внесення 

на затвердження 

керівництвом Фонду  

переліків об’єктів груп 

А, в тому числі разом 

із земельними 

ділянками, продаж 

яких здійснюється 

регіональними 

відділеннями ФДМУ 

Протягом 

року 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Наказ ФДМУ 

 

Затверджено 33 накази ФДМУ, якими 

включено до   переліку об’єктів групи А, що 

підлягають приватизації, 68 об’єктів, в тому 

числі 15 об’єктів разом із земельними 

ділянками 

0119. Продаж 

об’єктів групи Д 

 

Складання та внесення 

на затвердження 

керівництвом Фонду  

переліків об’єктів 

групи Д, в тому числі 

разом із земельними 

ділянками, продаж 

яких здійснюється 

регіональними 

відділеннями ФДМУ 

Протягом 

року 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Наказ ФДМУ Затверджено 5 наказів ФДМУ, якими 

включено до переліку об’єктів 

незавершеного будівництва 5 об’єктів, що 

підлягають приватизації, у т.ч. 4 об’єкти 

разом із земельними ділянками 

01110. Продаж 

об’єктів групи Ж  

Підготовка до продажу 

та продаж об’єктів 

групи Ж   ЦА ФДМУ 

Протягом 

року 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 

Наказ ФДМУ Затверджено 2  накази ФДМУ 



приватизації та 

ЄМК 

Складання та внесення 

на затвердження 

керівництвом Фонду  

переліків об’єктів 

групи Ж, в тому числі 

разом із земельними 

ділянками, продаж 

яких здійснюється 

регіональними 

відділеннями ФДМУ 

Протягом 

року 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Наказ ФДМУ Затверджено 7 наказів ФДМУ, якими 

включено до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації 7 об’єктів групи Ж, 

у т.ч.  2 об’єкти разом із земельними 

ділянками 

01112. Проведення 

аналізу результатів 

продажу об’єктів 

груп А, Д, Ж та 

здійснення  контролю 

за ходом їх 

приватизації 

 

Затвердження плану-

графіку очікуваного 

надходження у 

відповідному році 

грошових коштів від 

продажу об’єктів 

приватизації державної 

власності груп А, Д, Ж, 

в тому числі разом із 

земельними ділянками, 

за участю регіональних 

відділень та 

Управління продажу 

об’єктів малої 

приватизації та ЄМК 

Січень Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Наказ ФДМУ  Наказом ФДМУ від 22.01.2014 № 188  

затверджено план-графік очікуваного 

надходження у 2014 році грошових коштів 

від продажу об’єктів приватизації 

державної власності груп А, Д та Ж, у тому 

числі разом із земельними ділянками 

Підготовка та 

опублікування 

орієнтовного переліку  

об’єктів державної 

власності груп А, Д, Ж, 

в тому числі разом із 

Січень Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Інформація, 

опублікована в 

газеті 

«Відомості 

приватизації» 

В газеті «Відомості приватизації» від 

29.01.2014 № 4 (801) опубліковано 

орієнтовний перелік об’єктів державної 

власності груп А, Д, Ж, в тому числі разом 

із земельними ділянками, які пропонувалися 

до продажу у 2014 році 



земельними ділянками 

Проведення 

моніторингу ходу 

приватизації об’єктів 

державної власності 

груп А, Д, Ж, в тому 

числі разом із 

земельними ділянками 

Щомісячно 

та 

щокварталь

но 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Звіт Приватизовано 93 об’єкти державної 

власності груп А, Д, Ж, в т. ч.  31 об’єкт 

разом із земельними ділянками. 

Надходження коштів від продажу 

зазначених об’єктів відповідно до договорів 

купівлі-продажу становить 23487,20 

тис.грн, в тому числі від продажу земельних 

ділянок 2972,10 тис.грн 

01113. Продаж 

пакетів акцій об’єктів 

груп В, Г за участю 

ЦА ФДМУ 

Здійснення продажу  

пакетів акцій об’єктів 

груп В, Г за участю ЦА 

ФДМУ 

Протягом 

року 

Управління 

конкурсного 

продажу 

Договори 

купівлі-

продажу 

пакетів акцій 

 

Укладено договір купівлі-продажу пакету 

акцій ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут 

радіо-технічних вимірювань» за конкурсом  

№ КПП-630 розміром 50% + 1 акція 

статутного капіталу на суму 14 444 тис. грн.  

Здійснення підготовки 

проектів розпоряджень 

КМУ про затверджен-

ня  умов продажу 

пакетів акцій АТ за 

конкурсом з 

відкритістю 

пропонування ціни за 

принципом аукціону, 

що належать до 

об’єктів групи Г та 

паливно-енергетичного 

комплексу у випадках, 

передбачених 

законодавством 

 

 

 

 

  Проекти 

розпоряджень 

КМУ 

Підготовлено та направлено на погодження 

до відповідних органів виконавчої влади 

проекти розпоряджень КМУ: «Про 

затвердження умов продажу державного 

пакета акцій ПАТ «Закарпатський завод 

«Електроавтоматика» за конкурсом з 

відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону»; «Про затвердження 

умов продажу державного пакета акцій 

ПАТ «Український НДІ технологій 

машинобудування»  за конкурсом з 

відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону». Проекти 

розпоряджень КМУ  «Про затвердження 

умов продажу державного пакета акцій 

ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» за  

конкурсом з відкритістю пропонування ціни 

за принципом аукціону» та «Про 

затвердження умов продажу державного 



 

 

 

 

 

 

 

пакета акцій ПАТ товариства 

«Дніпровський машинобудівний завод» за 

конкурсом  з відкритістю пропонування 

ціни за принципом аукціону» знято з 

розгляду протоколом засідання Урядового 

комітету від 15.08.2014 № 18 з метою їх 

доопрацювання 

01114. Продаж 

об‘єктів групи Е за 

участю центрального 

апарату Фонду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання переліку 

об’єктів групи Е, які 

підлягають 

приватизації у 

відповідному році 

Протягом 

року 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

Наказ Фонду  

 

 

Підготовлено наказ Фонду від 18.04.2014  

№ 1225 «Про внесення змін до Переліку 

об’єктів групи Е, які підлягають приватиза-

ції у 2013-2014 роках» 

 

 

Прогноз надходження  

коштів 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

Інформаційно-

аналітичні 

матеріали 

До державного бюджету України за 2014 

рік від продажу об’єктів групи Е надійшло 

0,513 млн грн 

Кількість 

приватизованих 

об’єктів 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

Інформаційно-

аналітичні 

матеріали 

Приватизовано 1 об’єкт групи Е 



 

за участю 

регіональних 

відділень Фонду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продаж об‘єктів групи 

Е, у тому числі 

приватизація яких 

розпочалася до 

набрання чинності 

Програмою, за участю 

регіональних відділень 

ФДМУ: 

- складання та 

внесення на 

затвердження 

керівництвом Фонду  

переліків об’єктів 

групи Е,  продаж яких 

здійснюється 

регіональними 

відділеннями ФДМУ 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 

приватизації та 

ЄМК 

Надходження 

коштів до 

Державного 

бюджету 

України 

 

 

 

Накази ФДМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів від продажу об’єктів 

групи Е регіональними відділеннями 

ФДМУ  складає 40,567 тис.грн. 

 

 

 

 

 

Затверджено  1 наказ,  яким  включено  до 

переліку  1 об’єкт групи Е, продаж   якого 

передбачалося  здійснювати регіональним 

відділенням 

 

 

 

 

 

01115. Залучення 

виконавців робіт із 

землеустрою 

Оприлюднення 

інформаційних 

повідомлень про відбір 

виконавців робіт із 

землеустрою в газеті 

«Відомості 

приватизації» та на 

веб-сайті ФДМУ 

Протягом 

року 

Управління 

офіційних 

друкованих 

видань 

Управління 

взаємодії з ВРУ 

та 

комунікаційного 

забезпечення  

Відділ земельних 

відносин 

Оприлюднення 

інформацій-

ного 

повідомлення 

про відбір 

виконавців 

робіт із 

землеустрою  

В газеті «Відомості приватизації» 

опубліковано 60 повідомлень про відбір 

виконавців робіт із землеустрою щодо 145 

об’єктів 

0121. Робота з 

єдиними майновими 

комплексами 

державних 

Передача майна 

єдиних майнових 

комплексів державних 

підприємств, установ, 

Протягом 

 року 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

Видання 

наказів про 

затвердження 

актів 

Видано наказ про затвердження актів 

приймання-передавання  ДП «СГП 

«Миколаївське» 



підприємств, 

переданими до сфери 

управління 

державних органів 

приватизації у зв’язку 

з прийняттям рішення 

про їх приватизацію, 

згідно з переліками 

об’єктів груп В, Г, які 

підлягають підготовці 

до продажу 

 

організацій, їх 

структурних 

підрозділів (ЄМК) до 

сфери управління 

державних органів 

приватизації у зв’язку з 

прийняттям рішення 

про їх приватизацію 

приймання-

передавання 

Затвердження річних 

фінансових планів 

державних 

підприємств та 

здійснення контролю 

за їх виконанням у 

встановленому 

порядку 

Протягом 

року 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

Затвердження 

річних 

фінансових 

планів 

ЦА ФДМУ затверджено річні фінансові 

плани на 2015 рік 2 державних підприємств,  

РВ ФДМУ проведена робота з координації 

річних фінансових планів 7 державних 

підприємств 

0123. Організація 

роботи органів 

управління 

акціонерних 

товариств, створених 

у процесі 

приватизації та 

корпоратизації, що 

належать до сфери 

управління Фонду  

Участь у проведенні 

загальних зборів 

акціонерів 

 

до 30 квітня 

та, у разі 

необхідності 

впродовж 

року 

 

Управління 

корпоративних 

прав держави 

Видання 

довіреності та 

завдань на 

голосування 

представникам 

держави для 

участі у 

загальних 

зборах 

акціонерів 

Видано 27 довіреності та 24 завдання на 

голосування представникам держави для 

участі у загальних зборах акціонерів 

товариств, управління корпоративними 

правами яких здійснює Фонд та його 

регіональні відділення 

0124. Організація 

ведення Реєстру 

корпоративних прав 

держави  

Організація ведення 

Реєстру корпоративних 

прав держави  

постійно  Управління 

корпоративних 

прав держави 

Внесення змін 

до Реєстру 

корпоративних 

прав держави 

 

Щотижнево на офіційному веб-сайті Фонду 

розміщується Моніторинг корпоративних 

прав держави у статутних капіталах 

господарських товариств 

Забезпечення 

контролю за веденням 

щомісячно Управління 

корпоративних 

Прийняття 

інформації 

На виконання п.8 наказу Фонду    від    

25.06.2005 № 1810 регіональними 



Реєстру корпоративних 

прав держави 

регіональними 

відділеннями ФДМУ 

прав держави 

 

 

щодо 

наявності в 

управлінні 

регіонального 

відділення 

господарських 

товариств з 

державною 

часткою в 

статутному 

капіталі 

відділеннями  надається центральному 

апарату Фонду щомісячно інформація щодо 

господарських товариств, які знаходяться в 

сфері управління регіональних відділень 

 

0125. Участь у 

виконанні 

бюджетного завдання 

з надходження 

дивідендів, 

нарахованих на акції 

(паї, частки) 

господарських 

товариств, які є у 

державній власності 

до державного 

бюджету по 

господарським 

товариствам, що 

належать до сфери 

управління Фонду   

Участь у проведенні 

загальних зборів 

акціонерів  

до 30 квітня 

та, у разі 

необхідності

впродовж 

року 

Управління 

корпоративних 

прав держави 

  

Видання 

довіреностей 

та завдань на 

голосування 

представникам 

держави для 

участі у 

загальних 

зборах 

акціонерів  

 

Видано 9 довіреностей та 10 завдань на 

голосування представникам держави для 

участі у загальних зборах акціонерів 

господарських товариств, управління 

корпоративними правами яких здійснює 

центральний апарат ФДМУ  та які отримали 

прибуток 

0126. Забезпечення 

процесу фінансового 

планування 

діяльності 

 господарських 

товариств, в 

Забезпечення 

складання, погодження 

(затвердження) 

фінансових планів 

 господарських 

товариств 

До 1 вересня Управління 

фінансового 

аналізу та 

відновлення 

платоспромож-

ності 

  Погодження 

(затвердження) 

фінансових 

планів 

 господарських 

товариств 

Забезпечено погодження (затвердження) 

фінансових планів 42 господарських 

товариств на 2015 рік (за виключенням АТ 

«ОПЗ», фінансовий план  якого на 2015 р. 

підлягає затвердженню КМУ) 



статутних капіталах 

яких більше 50% 

акцій належать 

державі та які 

належать до сфери 

управління Фонду  

Контроль виконання 

фінансових планів та 

вжиття відповідних 

заходів управлінського 

впливу  

щокварталу Управління 

корпоративних 

прав держави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прийняття 

відповідного 

управлінського 

рішення 

Проведено 4 спільних засідання Комісії з 

проведення фінансово-економічного аналізу 

господарської діяльності акціонерних 

товариств та Тимчасової комісії ФДМУ, 

проведено 3 засідання Тимчасової комісії 

ФДМУ з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати, інших виплат. 

Проведено 2 засідання Комісії з проведення 

фінансово-економічного аналізу 

господарської діяльності АТ. Змінено 

керівників господарських товариств ПАТ 

ДАК «Національна мережа аукціонних 

центрів», ПАТ НВП «Більшовик», ПАТ 

«НДІ електромеханічних приладів, ПАТ 

НДПІ «Механобрчормет» 

0127. Моніторинг та 

контроль за 

виконанням умов 

договорів купівлі-

продажу об‘єктів 

приватизації 

 

Здійснення перевірок 

виконання покупцями 

державного майна 

умов укладених 

договорів купівлі-

продажу об‘єктів 

приватизації 

Протягом 

року 

Управління з 

питань 

договірного 

менеджменту 

Застосування 

штрафних 

санкцій за 

неналежне 

виконання 

умов договорів 

купівлі-

продажу, їх 

розірвання за 

невиконання 

покупцями 

взятих 

зобов’язань та 

повернення 

об’єктів 

приватизації у 

За 9 місяців 2014 р. перевірено стан 

виконання  умов 688 договорів купівлі-

продажу. Невиконання окремих умов 

встановлено у 98 випадках.  За рішеннями 

судів нараховано штрафних санкцій на суму 

668,73 тис. грн, до Державного бюджету 

сплачено 428,32 тис. грн.  

Станом на 01.10.2014 у власність держави 

повернуто 335 (за накопичувальним 

підсумком) об‘єктів приватизації. За 109 

договорами триває претензійно-позовна 

робота щодо їх розірвання (визнання 

недійсними) і повернення відчужених за 

ними об‘єктів у державну власність 



державну 

власність 

Аналіз і узагальнення 

результатів 

моніторингу та 

контролю, що 

проводиться органами 

приватизації стосовно 

виконання покупцями 

умов договорів купівлі-

продажу 

 

Щокварталь

но до 25 

числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

Управління з 

питань 

договірного 

менеджменту 

Наказ ФДМУ На підставі даних, отриманих від РВ 

ФДМУ, здійснено аналіз і узагальнення 

результатів контролю за виконанням 

покупцями умов договорів купівлі-продажу 

та підготовлено наказ Фонду від 23.10.2014 

№ 2470, яким затверджено звіт про 

результати контролю за виконанням умов 

договорів купівлі-продажу об‘єктів 

приватизації, здійсненого протягом ІІІ 

кварталу 2014 року, звіт висвітлено 

Державним інформаційним бюлетенем про 

приватизацію та розміщено на сайті Фонду 

в рубриці «Договірний менеджмент» 

0128. Організація 

виконання 

бюджетного завдання 

із забезпечення 

надходження до 

державного бюджету 

орендної плати за 

державне майно 

 

Розподіл планового  

завдання між органами 

приватизації – 

орендодавцями на 2014 

рік 

У місячний 

термін після 

прийняття  

Державного 

бюджету 

України на 

2014 рік 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин та 

РВ ФДМУ 

Наказ Фонду 

про розподіл 

планового 

завдання між 

регіональними 

відділеннями 

 

Наказом Фонду  від 03.02.2014 № 423 

затверджено  розподіл планового завдання 

між регіональними відділеннями   

Здійснення контролю 

за надходженням до 

державного бюджету 

плати за оренду 

державного майна 

шляхом здійснення 

обліку надходжень, 

зокрема, за допомогою 

ІППС Етап-оренда та 

взаємодії з Державним 

Постійно Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин та  

РВ ФДМУ 

Щомісячне 

інформування 

керівництва 

Фонду та 

підрозділів 

Фонду для 

розміщення 

інформації на 

веб-сайті 

Фонду та в 

Відповідно до  Порядку надання Фонду   та 

його регіональним відділенням Державною 

казначейською службою України в АР      

Крим,     областях, м. Києві та м.Севасто-

полі інформації щодо надходження коштів 

до Державного бюджету України від оренди 

державного майна,  затвердженого наказом 

Фонду та  Державної казначейської служби  

від 23.04.2012 № 561/116, щомісячно ДКС 

надає Фонду інформацію в розрізі 



казначейством. газеті 

«Відомості 

приватизації» 

адміністративно-територіальних одиниць 

щодо надходження коштів від оренди 

державного майна. Станом на 01.01.2015 

надходження коштів від оренди державного 

майна  до Державного бюджету становить 

983,956  млн. грн 

0129. Укладення 

нових та 

супроводження 

раніше укладених 

договорів оренди 

державного майна 

Укладення нових 

договорів оренди ЦМК 

та продовження 

терміну дії чинних 

договорів оренди ЦМК  

Відповідно 

до вимог 

законодавст

ва 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин та  

РВ ФДМУ 

Прийняття 

управлінського 

рішення 

Укладено 1 договір оренди ЦМК, 6 

додаткових угод щодо продовження дії 

договору оренди ЦМК  

01210. Методичне 

забезпечення 

розвитку орендних 

відносин 

 

У разі необхідності 

розроблення проектів 

законів та нормативних 

актів і їх 

супроводження. 

одиниць Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

Направлення 

відповідного 

акту до КМУ 

або на 

реєстрацію до 

Мін’юсту 

За поданням Фонду Урядом прийнято 

постанову КМУ від 20  серпня  2014  року 

№ 384 «Про внесення змін до Положення 

про інвентаризацію майна державних 

підприємств, що приватизуються 

(корпоратизуються), а також майна  

державних підприємств та організацій, яке 

передається в оренду (повертається після 

закінчення строку дії договору оренди або 

його розірвання)». 

Наказом Фонду  від 28.08.2014  № 2200, 

зареєстрованим в Мін’юсті 28.08.2014   за  

№ 1039/25816,  внесено зміни до Порядку 

повернення орендованих цілісних майнових 

комплексів державних підприємств після 

припинення або розірвання договору 

оренди». 

Наказом Фонду від 18.12.2014 № 2794,  

зареєстрованим в Мін’юсті  12.01.2015  за  



№ 9/26454, затверджено Порядок 

повідомної реєстрації договорів оренди 

об’єктів паливно-енергетичного комплексу, 

що перебувають у державній власності 

01211. Організація 

контролю у сфері 

орендних відносин 

 

Здійснення контролю 

за виконанням умов 

договорів оренди та 

використанням  

державного майна 

Відповідно 

до вимог 

чинного 

законодавст

ва 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин та 

РВ ФДМУ 

Здійснення 

контролю за 

виконанням 

умов договорів 

оренди та 

використанням  

державного 

майна 

Кількість діючих договорів оренди станом  

на 01.01.2015 – 21438 (в т.ч. 916 договорів, 

укладених РВ ФДМУ по АР Крим та м. 

Севастополю); 

- кількість договорів оренди по яких 

здійснено документальний контроль – 

19612*; 

- кількість договорів оренди, по яких 

здійснено комплексний контроль з оглядом 

об’єкта оренди – 3038 *. 

* Данні наведені без урахування інформації 

по тимчасово окупованій території АР Крим 

та м. Севастополю і Луганській області, 

внаслідок проведення АТО (інформація РВ 

ФДМУ по Луганській області) 

Брати участь у 

здійсненні контролю за 

поверненням цілісних 

майнових комплексів 

державних 

підприємств до сфери 

управління після 

закінчення строку дії 

договорів оренди. 

Відповідно 

до вимог 

чинного 

законодавст

ва 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин та 

РВ ФДМУ 

Контроль за 

поверненням 

ЦМК із оренди 

разом із 

уповноважени

ми органами 

управління 

Проводилась робота з повернення 

державного майна з оренди по 21 ЦМК ДП 

та їх структурних підрозділів (без 

урахування інформації по тимчасово 

окупованій території АР Крим та м. 

Севастополя) 

01212. Забезпечення в 

межах, визначених 

законодавством, 

виконання функцій 

організатора продажу 

Здійснення 

організаційних заходів 

щодо  виконання 

функцій організатора 

продажу нерухомого 

2014 рік Управління з 

питань 

розпорядження 

об’єктами 

державної 

Погоджений 

протокол 

аукціону з 

продажу 

державного 

Фондом,     як    організатором        продажу 

нерухомого майна, за поданням відповідних 

суб’єктів    управління,      у      2014      році 

розглядалися   документи    щодо   продажу 

нерухомого  майна  19  суб’єктів господарю-



нерухомого майна 

державних унітарних 

підприємств  

 

майна державних 

унітарних підприємств 

власності та  

РВ ФДМУ 

майна вання. За  результатами  розгляду   поданих 

документів надано погодження 3 суб’єктам 

господарювання  на  відчуження  4 об’єктів 

нерухомого   майна,  1  суб’єкту  господарю-

вання відмовлено в  наданні   погодження на 

відчуження нерухомого майна,  15 суб’єктам 

господарювання документи були повернуті 

на   доопрацювання.  РВ  Фонду   протягом 

 року було погоджено 4 протоколи аукціону 

з продажу 4 об’єктів нерухомого майна 

01214. Організаційне 

забезпечення 

прийняття 

регіональними 

відділеннями Фонду 

управлінських рішень 

стосовно державного 

майна, що не увійшло 

до статутних 

капіталів 

господарських 

товариств 

 

Здійснення 

організаційних заходів 

щодо забезпечення 

через регіональні 

відділення Фонду 

прийняття рішень про 

подальше 

використання 

державного майна 

(крім матеріальних 

носіїв секретної 

інформації), яке не 

увійшло до статутних 

капіталів 

господарських 

товариств у процесі 

приватизації 

2014 рік Управління з 

питань 

розпорядження 

об’єктами 

державної 

власності та РВ 

ФДМУ 

Управлінське 

рішення 

РВ Фонду у  2014 році реалізовано 

управлінські рішення щодо 2029 об’єктів 

державної власності, які в процесі 

приватизації не увійшли до статутних 

капіталів господарських товариств: 

– приватизовано – 94 об’єкта; 

– передано в оренду    – 118 об’єктів;  

– передано  у   комунальну   власність  – 478 

об’єктів; 

– передано  господарським  товариствам  на 

умовах договору зберігання – 367 об’єктів;  

– списано – 118 об’єктів;  

– передано до сфери управління міністерств 

та  інших   органів   виконавчої   влади  – 4 

об’єкти; 

– прийнято інші управлінські рішення (зня-

то з балансу на підставі свідоцтва на право 

власності малоквартирні житлові будинки, 

відшкодовано  збитки   тощо)  –    по   850 

об’єктах.  

 Крім  того, РВ було підготовлено пропози-

ції    стосовно   прийняття     управлінських 

рішень щодо 1453 об’єктів. Також протягом  



2014  року  проведено вибіркові   перевірки 

збереження  та    належного    використання 

6735 об’єктів.  

 За результатами перевірок виявлено факти 

порушення господарськими товариствами 

вимог збереження 2579 об’єктів. Для 

усунення цих порушень вжито заходів:  

- направлено звернення правоохоронним 

органам, Державній фінансовій інспекції 

України, суду щодо 789 об’єктів;  

- направлено звернення суб’єктам 

господарювання (балансоутримувачам) про 

відновлення майна, відшкодування збитків 

щодо 337 об’єктів 
01217. Організація 

роботи щодо передачі 

об’єктів права 

державної та 

комунальної 

власності 

 

Перевірка в Єдиному 

реєстрі об’єктів 

державної власності 

щодо наявності майна, 

що належить до сфери 

управління 

уповноваженого 

органу управління 

Відповідно 

до вимог 

чинного 

законодавст

ва 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

Погодження 

або 

зауваження до 

листів або до 

проектів актів 

щодо передачі 

Відповідно до вимог постанови КМУ від 21 

вересня 1998 р. № 1482 опрацьовано  587 

рішень щодо передачі об’єктів права 

державної та комунальної власності, з них:  

- законопроектів –  4; 

- постанов КМУ – 16; 

- розпоряджень КМУ – 170 

01218. Ведення 

обліку об’єктів 

державної власності 

  

Проведення 

інвентаризації об’єктів 

державної власності 

для внесення даних до 

Єдиного реєстру 

об’єктів державної 

власності 

Протягом 

року 

Управління 

інформаційних 

технологій та 

моніторингу 

Інформаційно-

аналітичні 

матеріали  

 

 

Інвентаризація об’єктів державної власності 

проводиться суб’єктами управління 

об’єктами державної власності згідно з 

Методикою проведення інвентаризації 

об’єктів державної власності. Фонд 

співпрацює з 155 суб’єктами управління 

об'єктами державної власності, які ведуть 

облік об’єктів державної власності, що 

перебувають в їх управлінні, та є 

відповідальними за надання відомостей про 

об’єкти державної власності для внесення 



даних до Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності 

0131. Проведення 

стандартизованої 

оцінки об’єктів 

приватизації та 

оренди  

Проведення оцінки 

об’єктів: 

приватизації  

оренди 

Протягом 

року 

Управління з 

питань оціночної 

діяльності 

 РВ ФДМУ 

Наказ Фонду 

про 

затвердження 

акта оцінки 

майна 

 Затверджено 40 звітів про оцінку майна 

об’єктів приватизації 

0132. Забезпечення 

проведення 

рецензування звітів 

про оцінку (актів 

оцінки)  

Забезпечити 

проведення 

рецензування звітів 

про оцінку майна 

(актів оцінки) 

Протягом 

року 

Управління з 

питань оціночної 

діяльності 

РВ ФДМУ  

Рецензія на 

звіт про оцінку 

майна (акт 

оцінки) 

Складено 521 резенцію на  звіт про оцінку 

майна 

0133. Забезпечення 

проведення 

незалежної оцінки 

об’єктів, що 

підлягають 

приватизації  

Виконання заходів 

щодо забезпечення 

проведення незалежної 

оцінки об’єктів  

приватизації  

Протягом 

року 

Управління з 

питань оціночної 

діяльності 

 

Дані про 

кількість 

проведених 

конкурсів з 

відбору суб’єк-

тів оціночної 

діяльності 

Проведено 25 конкурсів  з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності 

0134. Забезпечення 

професійної 

підготовки 

оцінювачів  

Забезпечення 

підвищення кваліфі-

кації оцінювачів та 

професійної підготовки 

оцінювачів з числа 

спеціалістів, що 

працюють в 

центральному апараті 

Фонду 

Протягом 

року 

Управління з 

питань оціночної 

діяльності 

 

 

 

Дані про 

кількість 

спеціалістів, 

які пройшли 

навчання та 

підвищення 

кваліфікації  

Навчання та підвищення кваліфікації 

пройшли 12 спеціалістів 

0135. Удосконалення 

методичного 

забезпечення оцінки 

та оціночної 

діяльності  

Розробляти, готувати 

до прийняття 

нормативно-правові 

акти з оцінки та 

оціночної діяльності  

Протягом 

року 

Управління з 

питань оціночної 

діяльності 

  

Управління 

Прийняття 

нормативно-

правових актів 

відповідно до 

Плану роботи 

Прийнято 11 нормативно-правових актів 



 та забезпечувати і 

контролювати їх 

впровадження 

фінансово-

бухгалтерської 

роботи 

Фонду на 2014 

рік 

0141. 

Співробітництво з 

міжнародними 

організаціями з 

реалізації державної 

політики щодо 

об’єктів державної 

власності у сфері 

приватизації, 

відчуження, оренди, 

використання 

державного майна та 

управління 

корпоративними 

правами держави 

 

Забезпечення реалізації 

державної політики у 

сфері міжнародного 

розвитку та 

європейської 

інтеграції, виконання 

завдань щодо реалізації 

стратегії інтеграції 

України до 

Європейського Союзу 

та співробітництва з 

Організацією 

Північноатлантичного 

договору (НАТО) 

Протягом 

року 

Управління 

офіційних 

друкованих 

видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Звіти КМУ, 

МЗС, ЦОВВ 

Опрацьовано інформацію «Про 

імплементацію у 2013 році Порядку 

денного асоціації Україна – ЄС»,  «Про 

імплементацію у 2014 році Порядку 

денного асоціації Україна – ЄС», План 

організації виконання постанови ВРУ від 

13.03.2014 № 874-VII «Про підтвердження 

курсу України на інтеграцію до ЄС та 

першочергові заходи у цьому напрямі», 

проект Восьмого спільного звіту Україна – 

ЄС «Виконання Меморандуму між 

Україною та ЄС про порозуміння щодо 

співробітництва в енергетичній галузі 

протягом 2013 року», до якого надані 

зауваження. 

Фондом було погоджено та направлено до 

МЗС торговельно-економічні та галузеві 

положення Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони; 

погоджено проект Закону України про 

ратифікацію зазначеної Угоди, погоджено 

проект розпорядження КМУ «Про 

схвалення розробленого Мінінфраструктури 

плану імплементації Регламенту Ради (ЄС)          

№ 1370/2007 Європейського Парламенту і 

Ради про громадські послуги з перевезення 

пасажирів залізницею і автомобільними 



шляхами» 

0142. Інформування 

громадськості та 

заінтересованих 

ділових кіл щодо 

процесів приватизації 

та реформування 

відносин власност 

шляхом   видання та 

поширення ( у т.ч. за 

передплатою) 

офіційних 

друкованих видань 

ФДМУ 

 

Удосконалення роботи 

із ЗМІ та висвітлення 

діяльності органів 

приватизації на 

офіційному веб-сайті 

Фонду 

Протягом 

року 

Управління 

взаємодії з ВРУ 

та 

комунікаційного 

забезпечення 

Здійснюється 

постійно 

На офіційному сайті ФДМУ діють рубрики 

«Новини»   та   «Актуально»,   де   щоденно 

розміщуються новини, заяви та роз’яснення 

за  всіма   напрямками   діяльності   Фонду,  

створено рубрики «Спецтема: Приватизація 

енергокомпаній»,  «Приватизація    газових 

компаній»,  діє рубрика «Держава  продає», 

де анонсуються підприємства, що виставле-

ні на продаж. З метою інформування засобів 

масової   інформації та  громадськості   про 

ключові  питання    діяльності Фонду   було 

організовано низку інтерв’ю та прес-конфе-

ренцій керівника Фонду, в т. ч. і в Кабінеті 

Міністрів  України.  З метою  забезпечення 

відкритості та прозорості діяльності Фонду 
на сайті Фонду  створено  можливості  для 

проведення  online-трансляцій конкурсів   з 

продажу пакетів акцій.  

У   мережі  Facebook  функціонує   сторінка 

Фонду   державного   майна    України,    де 

оприлюднюється   актуальна    інформація 

щодо його діяльності 

Видання «Державного 

інформаційного 

бюлетеня про 

приватизацію» 

Протягом 

року 

Управління 

офіційних 

друкованих 

видань та 

міжнародної 

інтеграції 

Звіти 

керівництву 

ФДМУ 

Підготовлено до видання «Державний 

інформаційний бюлетень про 

приватизацію» № 1– 12 за 2014 рік  (№ 1 

укр. та рос.  мовою) - усього 13 

Видання оперативної 

частини Бюлетеня – 

газети «Відомості 

приватизації» 

Протягом 

року 

Управління 

офіційних 

друкованих 

видань та 

Звіти 

керівництву 

ФДМУ 

Підготовлено до видання та видано 52 

номери газети «Відомості приватизації» 

обсягом 8 (3 номери), 12 (4), 16 (42) та 32 

(1) шпальти 



міжнародної 

інтеграції 

0143. Внутрішній 

аудит в органах 

приватизації 

 

Виконання 

аудиторських завдань   

Протягом 

року 

Управління 

контролю та 

аудиту 

Аудиторський 

звіт  

У ІІ півріччі 2014 р. проведено аудити з 

оцінки діяльності Фонду щодо дотримання 

нормативно-правових актів, щодо 

дотримання процедури розпорядження 

нерухомим майном  в частині його передачі 

(повернення)  творчим спілкам, релігійним 

організаціям, громадським організаціям та в 

комунальну власність, щодо дотримання 

процедури обліку майна загальносоюзних 

організацій, яке розташоване на території 

України, щодо діяльності РВ ФДМУ по 

Тернопільській,    Київській    обл.  та   по  

м. Києву   

01411. Добір 

персоналу до системи 

державних органів 

приватизації, 

оформлення вступу 

на державну службу, 

її проходження та 

припинення 

 

Організаційно-

методичне 

забезпечення 

проведення конкурсу 

на заміщення 

вакантних посад  у 

ФДМУ 

Протягом 

року 

 

Управління 

персоналу 

Протоколи 

засідань 

конкурсної 

комісії, 

затверджені 

керівником 

 

У 

 апараті Фонду проведено 1 конкурс на 

заміщення вакантних посад державних 

службовців та 41 конкурс – у регіональних 

відділеннях Фонду 

Організація подачі 

декларацій 

державними 

службовцями – 

працівниками  єдиної 

системи державних 

органів приватизації 

До 

01.04.2014  

та 

31.12.2014 

 

 

Управління 

персоналу 

Лист до НАДС 

для звітування 

перед КМУ 

щодо 

декларування 

доходів 

державних 

службовців 

Відповідно до наказу з особового складу від 

30.01.2014 № 12-р «Про подачу декларацій 

про доходи» організовано в ЦА та РВ 

Фонду подання державними службовцями 

декларацій за 2013 рік про доходи та 

зобов'язання фінансового характеру.     

Надіслано до НАДС звіт про подання 

державними службовцями Фонду 

відомостей про доходи та зобов'язання 

фінансового характеру 

Організація Протягом Управління Довідка за У ЦА Фонду 7 осіб успішно пройшли 



проведення спеціальної 

перевірки щодо осіб, 

які претендують на 

зайняття посад, 

віднесених до 

відповідних категорій 

посад державних 

службовців єдиної 

системи державних 

органів приватизації 

року персоналу результатами 

спеціальної 

перевірки 

спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, 

які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави, 

та 1 особа не пройшла спецперевірку, 

відповідно поінформовано правоохоронні  

органи. 

В регіональних відділеннях Фонду успішно 

пройшли спеціальну перевірку 79 осіб та 2 

особи не пройшли спецперевірку 

01412. Організаційно-

методичне 

забезпечення 

управління 

персоналом 

 

Профілактика 

(роз’яснювальна 

робота та проведення 

семінарів) випадків 

порушення вимог 

чинного законодавства 

з питань запобігання та 

протидії проявам 

корупції та запобігання 

виникненню конфлікту 

інтересів державних 

службовців єдиної 

системі державних 

органів приватизації 

Протягом 

року 

Управління 

персоналу 

Щорічний звіт 

до КМУ щодо 

планової 

роботи в РВ та 

апараті ФДМУ 

Розроблено та доведено до відома усіх 

працівників Фонду та направлено до РВ 

ФДМУ пам’ятки державному службовцю 

Фонду щодо запобігання та припинення 

корупційним правопорушенням та щодо 

запобігання виникнення конфлікту інтересів 

01415. Розвиток 

кадрового потенціалу 

 

Організація навчання з 

питань підвищення 

квіліфікації 

працівників 

Протягом 

року 

Управління 

персоналу 

Сертифікати, 

посвідчення, 

свідоцтва 

У НАДУ при Президентові України та її 

регіональних інститутах навчається 35 

держслужбовців Фонду (ЦА – 7, РВ - 28). В 

магістратурах вищих навчальних закладів за 

спеціальностями галузі знань «Державне 

управління» навчається 7 держслужбовців 

РВ Фонду. Протягом звітного періоду 249 

держслужбовців апарату Фонду  підвищили 

кваліфікацію в Інституті підвищення 



 

 

 

 

Директор Департаменту законодавчо-аналітичного забезпечення 

реформування відносин власності та інформаційних технологій                                                                     Л. 

Салінська 
 

кваліфікації керівних кадрів НАДУ при 

Президентові України та 89 державних 

службовців апарату Фонду підвищили 

кваліфікацію в інших навчальних закладах 


