ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.06.2020

Київ

№ 1074

Про затвердження Середньострокового
плану діяльності Фонду державного майна
України на 2020 – 2022 роки

Відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про
Державний бюджет України на 2020 рік», постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS – CoV – 2» (із змінами), Порядку розроблення і виконання
планів діяльності Фонду державного майна України на плановий та два
бюджетні періоди, що настають за плановим, затвердженого наказом Фонду
від 19 грудня 2012 року № 4008 (із змінами) (далі – Порядок),
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити Середньостроковий план діяльності Фонду державного
майна України на 2020 – 2022 роки (далі – Середньостроковий план діяльності),
що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів та регіональних відділень
відповідно
до
функціональних
обов’язків
забезпечити
виконання
Середньострокового плану діяльності та проведення аналізу досягнутих
результатів.
3. Департаменту законодавчого забезпечення та аналітики забезпечити
щорічне звітування про виконання Середньострокового плану діяльності та
організацію роботи щодо його коригування відповідно до Порядку.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 15 липня 2019
року № 716 «Про затвердження Плану діяльності Фонду державного майна
України на 2020 – 2022 роки» (із змінами).
5. Першому заступнику, заступникам Голови Фонду з урахуванням
розподілу функціональних обов’язків,
в. о. керівника апарату Фонду
забезпечити контроль за виконанням завдань Середньострокового плану
діяльності за відповідними напрямами роботи Фонду.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

Дмитро СЕННИЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
23.06.2020 № 1074
Середньостроковий план діяльності
Фонду державного майна України на 2020-2022 роки
1. Місія Фонду державного майна України.
Головними законодавчо визначеними завданнями Фонду державного
майна України є забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації
державної власності, реалізація державної політики у сфері управління об’єктами
державної власності, а також у сфері оренди, використання та відчуження
державного майна, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності, забезпечення повноти, достовірності та
відкритості державних реєстрів у веденні Фонду, зокрема Єдиного реєстру
об’єктів державного майна.
Виходячи із головних завдань та з урахуванням стратегії розвитку держави,
місія Фонду на сучасному етапі полягає у розширенні можливостей залучення
інвестицій для відродження, розвитку.
2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності Фонду державного майна
України.
Діяльність Фонду державного майна України спрямована на реалізацію
реформ, визначених програмними стратегічними документами, затвердженими
рішеннями Президента України та Уряду, щодо макроекономічної стабілізації та
сталого економічного зростання, створення сприятливих умов для розвитку
бізнесу шляхом проведення приватизації об’єктів державної власності та
залучення капіталу приватних інвесторів у розвиток, модернізацію та технічне
переоснащення приватизованих підприємств, створення додаткових робочих
місць, а також вдосконалення засад державного регулювання оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Робота Фонду здійснювалася в рамках реформи щодо управління
державною власністю та приватизації, визначених Указом Президента України
від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на
період до 2030 року», Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
У 2019 році продовжувалося блокування великої приватизації у судовому
порядку, яке розпочалося у попередні періоди. Мала приватизація здійснювалася
із застосування електронної
системи Прозоро-продажі. Однак відсутність
виставлення на продаж нових, інвестиційно-привабливих об‘єктів через
ненадання на приватизацію таких об‘єктів уповноваженими органами управління
не дало змоги Фонду забезпечити в повному обсязі виконання бюджетних завдань
з надходження коштів.
Як наслідок, за результатами роботи за 2019 року Фонд перерахував до
державного бюджету 2 944,402 млн грн, з них - 549,47 млн грн. від приватизації
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державного майна, 1 554,898 млн грн - від оренду державного майна, а також
840,034 млн грн дивідендів та відрахування частини чистого прибутку.
Тому діяльність Фонду з приходом нової команди в четвертому кварталі
була зосереджена на розблокуванні великої приватизації, налагодженню діалогу з
уповноваженими органами управління для передачі на приватизацію широкого
кола об‘єктів, активізації малої приватизації.
Для впровадження положень Програми діяльності Кабінету Міністрів
України Фонд реалізує низку амбітних завдань щодо управління державними
активами, їх оцінки та залучення стратегічних інвесторів в Україну шляхом
системної та ефективної роботи з підготовки об'єктів державної власності до
приватизації та їх продажу.
Зокрема, Фонд розпочав ліквідацію корупційних схем на державних
підприємствах, існування яких десятиліттями призводило до знищення чи
суттєвого зношення основних фондів цих підприємств, як наслідок накопичення
кризових явищ у багатьох галузях національної економіки, та гальмування
приватизації.
Продовжується робота щодо удосконалення нормативно-правових актів для
пожвавлення процесів приватизації, оренди та регулювання оцінки і оціночної
діяльності. Окрім того, Фонд вніс свої пропозиції стосовно змін у Закони України
«Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства»,
«Про Фонд державного майна України», Господарський кодекс України,
Податковий кодекс України. Забезпечується удосконалення функціонування
Єдиної бази даних звітів про оцінку, ведення Єдиного реєстру об’єктів державної
власності та інших реєстрів Фонду, які на даний час не відповідають сучасним
вимогам і потребують доопрацювання з метою інтеграції в інформаційне поле
держави.
З метою ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів
про оцінку об'єктів нерухомості Фонд спільно з експертами розробив і впровадив
безкоштовний Сервіс внесення інформації до Єдиної бази звітів про оцінку
(valuation.spfu.gov.ua), який удосконалюється з урахуванням пропозицій
оцінювачів і нотаріусів.
Впроваджено
механізм
отримання
додаткових
пропозицій
від
уповноважених органів управління та заяв про включення до переліків об’єктів
приватизації від потенційних покупців, що сприяє постійному доповненню
переліків приватизації новими об’єктами, внесення їх до реєстру електронної
торгової системи «Прозоро. Продажі».
Також Фондом запущено оновлений сайт privatization.gov.ua, на якому
можна буде отримати повну інформацію про об'єкти приватизації.
З метою подальшого впровадження реформи відносин власності, активізації
приватизаційних процесів і відповідно до указів Президента України від 20
вересня 2019 року№ 713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання
корупції» та від 08 листопада 2019 року № 837/2019 «Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення держави», Фонд вирішує завдання:
● розгорнути велику приватизацію на засадах відкритості та прозорості з
метою залучення інвестицій для відродження і розвитку. Залучити саме тих
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інвесторів, які готові вкладати в модернізацію підприємств і розширювати
соціальний пакет для працівників. Разом з тим, в умовах світової економічної
турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19, ухвалено рішення утриматися
від виставлення на приватизаційні аукціони об‘єктів великої приватизації та
державних підприємств до стабілізації ситуації на фінансових ринках. Це не
означає, що зупинено підготовку цих об‘єктів до приватизації. Коли криза мине,
вони повинні бути готові до продажу;
● активізувати малу приватизацію з метою пожвавлення бізнес-клімату
країни та сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, створення
нових робочих місць. Аукціони з продажу комунального та державного майна, як
нагода придбати активи на «первинному ринку», стають надзвичайно ефективним
інструментом для вигідного вкладання коштів малих і середніх інвесторів,
відбувається «перетворення непродуктивних активів у продуктивні». Необхідно
продовжувати виводити на ринок об’єкти малої приватизації середньою вартістю
біля 10 млн гривень;
● перезапустити ринок орендних відносин державного майна в
електронному вигляді через систему «Прозорро». Запровадження Урядом
обмежувальних карантинних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусної
хвороби (COVID-19), змін у законодавстві призвело до зниження економічної
активності та призупинення орендних платежів. У таких умовах бюджетне
завдання надходження коштів від оренди державного майна до бюджету наразі
залишено без змін. З метою зменшення негативного впливу на діяльність
орендарів державного майна карантину, запровадженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS CoV 2» (із змінами), Фондом розроблено та узгоджується у
встановленому порядку проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі
питання орендної плати за державне майно», який передбачає надання значних
знижок (від 50 % до 75 %) або звільнення від сплати орендної плати певних
категорій орендарів;
● збільшити ефективність використання державного майна, забезпечити
зниження корупційних ризиків, підвищити ефективність та прозорість управління
корпоративними правами держави, які перебувають у сфері управління Фонду, за
кращими міжнародними практиками та стандартами з метою їх своєчасної та
ефективної приватизації;
● удосконалити практики управління державним майном за рахунок
цифровізації та спрощення процедур;
● забезпечити відкриття та інтеграцію державних реєстрів, які створені та
адмініструються Фондом;
● удосконалити засади регулювання ринку оцінки та професійної оціночної
діяльності.
На виконання цих завдань Фонд вже зосередив свої зусилля та вживатиме
всіх необхідних заходів для забезпечення сталого розвитку економіки,
покращення умов ведення бізнесу та повернення довіри інвесторів до України.

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання
3.1. Взаємозв’язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни
Код та
Код та назва
назва
стратегічної цілі
напряму
державної
політики
1
2
04
041
Масштабна
Економічна прозора приватизація
державної власності.
діяльність
Забезпечення
надходження коштів
від
приватизації
державного майна

Пріоритети розвитку країни

Назва нормативноправового акта,
стратегічного,
програмного документа

Завдання, спрямовані
на досягнення стратегічних цілей
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«8) сприяння поступальному,
всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і
продуктивній зайнятості та гідній праці
для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури,
сприяння всеохоплюючій і сталій
індустріалізації та інноваціям;
2)
забезпечення
переходу
до
раціональних моделей споживання і
виробництва;»
«Стаття 4. Основні завдання Фонду
державного майна України
1. До основних завдань Фонду
державного майна України належать:
1) реалізація державної політики у
сфері
приватизації,
оренди,
використання
та
відчуження
державного майна, а також у сфері
державного регулювання оцінки майна,
майнових
прав
та
професійної
оціночної діяльності;»
«забезпечення
підготовки
об'єктів
великої приватизації для проведення
приватизації, а також продажу на
електронних аукціонах об'єктів малої
приватизації у кількості понад обсяги
продажів,
проведених
протягом
першого півріччя 2019 року;»

4
Указ Президента України
від 30 вересня 2019 року
№ 722/2019 «Про цілі
сталого розвитку України
на період до 2030 року»
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Активізувати
процес приватизації
об’єктів
державної
власності
та
забезпечити надходження коштів від
приватизації державного майна до
державного
бюджету
в
обсягах,
встановлених законом про державний
бюджет.

Розробити та супроводити ухвалення
змін до базових законів з питань
приватизації,
підготовки
до
Закон України від 9 грудня приватизації, посилення інституційної
2011 року № 4107-VI «Про спроможності
Фонду
та
його
Фонд державного майна територіальних органів.
України» (із змінами)
Розробити, унормувати та впровадити
удосконалену процедуру підготовки до
приватизації та продажу об’єктів, здатну
щорічно опрацьовувати до 500 об’єктів
Приватизувати
300+ об'єктів малої
приватизації в 2020 році та забезпечити
збереження таких темпів на наступні
Указ Президента України
роки.
від 20 вересня 2019 року
№
713/2019
«Про Розгорнути велику приватизацію на
невідкладні заходи щодо засадах відкритості та прозорості,
забезпечення економічного приватизувати 5+ об'єктів великої
зростання, стимулювання приватизації в 2020 році та забезпечити
розвитку
регіонів
та збереження таких темпів на наступні
запобігання корупції
роки.
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1

2

04
042
Організація
Економічна ефективного
діяльність
управління
державною власністю
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«8) сприяння поступальному,
всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і
продуктивній зайнятості та гідній праці
для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури,
сприяння всеохоплюючій і сталій
індустріалізації та інноваціям;
2)
забезпечення
переходу
до
раціональних моделей споживання і
виробництва;»

Указ Президента України
від 30 вересня 2019 року
№ 722/2019 «Про цілі
сталого розвитку України
на період до 2030 року»

Забезпечити
надходження
до
державного бюджету коштів від оренди
державного майна, розробити та вжити
заходів з метою мінімізації втрат від
негативного впливу на діяльність
орендарів державного майна заходів
щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19.

«Стаття 4. Основні завдання Фонду
державного майна України
1. До основних завдань Фонду
державного майна України належать:
1) реалізація державної політики у
сфері
приватизації,
оренди,
використання
та
відчуження
державного майна, а також у сфері
державного регулювання оцінки майна,
майнових
прав
та
професійної
оціночної діяльності;
управління
об’єктами
державної
власності, зокрема корпоративними
правами держави у статутних капіталах
господарських товариств, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію та
затверджено план розміщення акцій;
товариств, утворених у процесі
перетворення (у тому числі шляхом
корпоратизації)
державних
підприємств, що належать до сфери
його управління, а також товариств,
утворених
за
участю
Фонду
державного майна України»

Забезпечити
реалізацію
функції
орендодавця державного майна через
електронну систему ProZorro-Продажі.
Розробити
ТЗ
на
створення
Закон України від 9 грудня централізованої бази даних договорів
2011 року № 4107-VI «Про оренди і потенційних об'єктів оренди та
Фонд державного майна реалізувати його.
України» (із змінами)
Закон України 21 вересня
2006 року № 185-V «Про
управління
об’єктами
державної власності» (із
змінами)

Забезпечити
надходження
до
державного бюджету коштів від
дивідендів, нарахованих на акції
(частки) господарських товариств, які є
у державній власності, що належать до
сфери управління Фонду.

Постанова Верховної Ради
України «Про Програму
діяльності
Кабінету
Міністрів
України»
від 4 жовтня 2019 року
№ 188-IX

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.
Забезпечити систему корпоративної
звітності
(система
корпоративного

3
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4

5
управління).
Забезпечити
зовнішньої звітності.

систему

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

04
043
Державне «Стаття 4. Основні завдання Фонду
Економічна регулювання у сфері державного майна України
оцінки майна
діяльність
1. До основних завдань Фонду
державного майна України належать:
6) державне регулювання у сфері
оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності;»

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

Закон України від 12 липня
2001 року № 2658-III «Про
«Стаття 24. Орган державної влади, оцінку майна, майнових
та
професійну
який здійснює державне регулювання прав
оціночну
діяльність
в
оціночної діяльності
Україні»
(із
змінами)
Органом державної влади, який
здійснює
державне
регулювання
оціночної діяльності в Україні, є Фонд Закон України від 5 грудня
2019 року № 354-IX «Про
державного майна України.»
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»

Забезпечити відкриття та інтеграцію
державних реєстрів, які створені та
адмініструються Фондом
Забезпечити до 1 лютого 2020 року
функціонування Єдиної бази даних звітів
про оцінку з прямим, безперешкодним та
безоплатним
внесенням
суб’єктами
оціночної діяльності (оцінювачами) до
Єдиної бази даних звітів про оцінку та
інформації з них про вартість об’єктів
нерухомості, а також безперешкодну та
безоплатну перевірку нотаріусами факту
реєстрації таких звітів в Єдиній базі
даних звітів про оцінку.
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.
Модернізувати
реєстр
суб’єктів
оціночної
діяльності
та
реєстр
оцінювачів.
Напрацювати
нові
концептуальні
підходи регулювання оцінки об’єктів
нерухомості, враховуючи
цілісну

4
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природу нерухомого майна (вакантна або
поліпшена земельна ділянка). Для
імплементації нових засад оцінки
нерухомості
розробити
проекти
відповідних змін до законів і інших
нормативно-правових актів.
В рамках комплексного реформування
галузі оціночної діяльності в Україні,
розробити проект змін до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в
Україні».
Розробити зміни до Національних
стандартів оцінки щодо приведення їх до
засад сучасних міжнародних стандартів
оцінки.
Запровадити державне регулювання
брокерської діяльності у разі прийняття
відповідного Закону України.

04
044
Економічна Створення
діяльність
ефективного
інформаційного,
кадрового
та
технічного
забезпечення процесів
приватизації,

«8) сприяння поступальному,
всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і
продуктивній зайнятості та гідній праці
для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури,
сприяння всеохоплюючій і сталій
індустріалізації та інноваціям;

Указ Президента України
від 30 вересня 2019 року
№ 722/2019 «Про цілі
сталого розвитку України
на період до 2030 року»

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
Оновити ІТ та іншу інфраструктуру
(зокрема електронний документообіг),
необхідну для забезпечення належних
умов функціонування Фонду.
Розробити нову структуру Фонду,
спрямовану на максимально ефективне
виконання повноважень.

5
1

2
управління
державною
власністю,
оцінки
майна та оціночної
діяльності, а також
ефективної системи
внутрішніх
комунікацій

3
4
2)
забезпечення
переходу
до
раціональних моделей споживання і Закон України від 9 грудня
2011 року № 4107-VI «Про
виробництва;»
Фонд державного майна
«Стаття 2. Принципи діяльності Фонду України» (із змінами)
державного майна України
1. Діяльність Фонду державного майна
України ґрунтується на принципах
верховенства
права,
законності,
безперервності, відкритості, прозорості
та відповідальності.»

5
Реорганізувати
апарат
Фонду,
удосконалити
процеси управління
персоналом
з
урахуванням
законодавства про державну службу.
Забезпечити
добір
кваліфікованих
кадрів, навчання і розвиток персоналу.
Провести
реорганізацію
територіальних органів.

системи

Впровадити
ефективну
систему
внутрішніх комунікацій апарату Фонду.
Розробити і впровадити систему
ефективної
комунікації
з
усіма
зацікавленими сторонами, зокрема з
громадськістю,
журналістами,
депутатським
корпусом,
іншими
органами влади.
Залучити міжнародну експертну та
технічну допомогу до виконання
основних завдань Фонду. Посилити
співпрацю
з
міжнародними
організаціями.
Інформування
громадськості
та
заінтересованих ділових кіл щодо
процесів приватизації шляхом видання
офіційного друкованого видання Фонду
Забезпечити аналіз та опрацювання
законопроєктів, внесених до Верховної
Ради України народними депутатами
України, для запобігання гальмуванню
реалізації державної політики.

3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання
Завдання

1

Найменування показника
результату виконання
завдання

Одиниця
виміру

2

3

Джерело
інформації
4

2020 рік
(прогноз)

Плановий період
2021 рік
(прогноз)

5

2022 рік
(прогноз)

6

7

500, 0

6 000,0

8 000,0

041. Масштабна прозора приватизація державної власності.
Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна
0411.
Активізувати
процес
приватизації
об’єктів
державної
власності та забезпечити надходження
коштів від приватизації державного
майна до державного бюджету в
обсягах, встановлених законом про
державний бюджет.

Надходження
коштів
від
приватизації
об’єктів
державної
власності.
(відп. – Т. ЄЛЕЙКО
К. КОШЕЛЕНКО)

млн грн.

0412. Розробити та супроводити
ухвалення змін до базових законів з
питань приватизації, підготовки до
приватизації, посилення інституційної
спроможності
Фонду
та
його
територіальних органів.

Законопроекти
з
питань
приватизації, підготовки до
приватизації,
посилення
інституційної
спроможності
Фонду та його територіальних
органів.
(відп. – Ю. БЄЛОВА)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

0413. Розробити, унормувати та
впровадити удосконалену процедуру
підготовки
до
приватизації
та
продажу об’єктів, здатну щорічно
опрацьовувати до 500 об’єктів

Кількість
розроблених,
прийнятих та впроваджених
нормативно-правових актів з
впровадження
процедури
продажів.
(відп. – Т. ЄЛЕЙКО)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

300

300

300

0414. Приватизувати
300+ об'єктів Кількість проданих
малої приватизації в 2020 році із малої приватизації.
збереженням досягнутих
темпів (відп. – Т. ЄЛЕЙКО
приватизації у наступні роки.
К. КОШЕЛЕНКО)

об'єктів

Дані Державної
казначейської
служби України
(ДКС)

2
1

2

0415. Розгорнути велику приватизацію Кількість проданих
на засадах відкритості та прозорості, великої приватизації.
приватизувати 5+ об'єктів великої (відп. – Т. ЄЛЕЙКО)
приватизації
в
2020
році
із
збереженням досягнутих
темпів
приватизації у наступні роки.

об'єктів

3

4

5

6

7

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

2

9

5

1650,0

1815,0

042. Організація ефективного управління державною власністю
0421. Забезпечити надходження до
державного бюджету коштів від
оренди державного майна, розробити
та вжити заходів з метою мінімізації
втрат від негативного впливу на
діяльність
орендарів
державного
майна заходів
щодо запобігання
поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19
0422. Забезпечити реалізацію функції
орендодавця державного майна через
електронну систему ProZorro-Продажі.

Надходження орендної плати млн грн.
до державного бюджету.
(відп. – Л. АНТОНЕНКО)

Кількість договорів оренди,
укладених за результатами
аукціонів на ProZorro.
(відп. – Л. АНТОНЕНКО)
0423. Розробити ТЗ на створення Кількість
опублікованих
централізованої бази даних договорів поточних договорів оренди на
оренди і потенційних об'єктів оренди ProZorro.
та реалізувати його.
(відп. – Л. АНТОНЕНКО)

0424. Забезпечити надходження до
державного бюджету коштів від
дивідендів, нарахованих на акції
(частки) господарських товариств, які
є у державній власності, що належать
до сфери управління Фонду.

Од.

Од.

Надходження до державного млн. грн
бюджету
дивідендів,
нарахованих на акції (частки)
господарських товариств, які є
у державній власності та
належать до сфери управління
Фонду.
(відп. – С. ІГНАТОВСЬКИЙ)

Дані внутрішнього
відомчого обліку

4100,0

Дані внутрішнього
відомчого обліку,
електронної системи
ProZorro
Дані внутрішнього
відомчого обліку,
електронної системи
ProZorro

У кількості, яка забезпечуватиме визначені
законом України про державний бюджет на
відповідний рік, надходження коштів від оренди
державного майна
Відповідно до
Відповідно до
Відповідно
Плану роботи
Плану роботи
до
Фонду
Фонду
Плану
на 2020 рік
на 2021 рік
роботи
Фонду
на 2022 рік

Фінансові плани

Згідно з
показниками
погоджених
(затверджених)
фінансових
планів на 2019
рік
прогнозований
розмір
дивідендних

За
оперативними
даними (процес
фінансового
планування на
2020 рік триває)
згідно з
показниками
погоджених
(затверджених)

У зв’язку з
відсутністю
фінансових
планів
товариств на
2021 рік,
процес
прогнозуван
ня
дивідендних

3
1

2

3

4

5

6

7

надходжень у
2020 році буде
становити
близько
557,2 млн грн. *

фінансових
надходжень
планів на 2020
до
рік
державного
прогнозований
бюджету у
розмір
2022 році є
дивідендних
передчасним
надходжень у
2021 році буде
становити
близько
80,7 млн. грн
* При прогнозуванні дивідендних надходжень не
враховувалися дивіденди господарських товариств,
які, відповідно до діючого законодавства, не
зобов’язані складати фінансові
плани
(у
статутному капіталі яких 50 і менше відсотків
акцій, (часток, паїв) належить державі).
Прогнозування показників надходжень дивідендів
на державні корпоративні права до державного
бюджету значно ускладнено у зв’язку з процесами
приватизації. Відбувається постійний рух масиву
товариств внаслідок додавання до Реєстру
корпоративних прав держави господарських
товариств щодо яких прийнято рішення про
приватизацію або виключення товариств з Реєстру
у зв’язку з продажем державної частки акцій
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.

Кількість
прийнятих
нормативно-правових актів з
питань створення системи
управління компаніями та
стандартних
протоколів
реагування
за
даними
моніторингу результатів їх
роботи.
(відп. – С. ІГНАТОВСЬКИЙ)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

4
1

2

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

3

4

5

6

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

7

Кількість нормативно-правових
та розпорядчих документів
Фонду
щодо
створення
системи
оперативних
и
зведених звітів для контролю
за діяльністю підприємств, що
входять до сфери управління
Фонду,
запровадження
їх
моніторингу,
проведення
відповідних
роз’яснень
та
навчання.
(відп. – С. ІГНАТОВСЬКИЙ)
0427. Забезпечити ведення Єдиного Кількість проінвентарізованих
реєстру об’єктів державної власності об’єктів державної власності
та удосконалення його ІТ платформи. для внесення до Єдиного
.
реєстру об’єктів державної
власності.
(відп. – Ю.БЄЛОВА)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Од.

Звіти

Кількість наданої інформації
(відомостей та витягів) з
Єдиного
реєстру
об’єктів
державної
власності
запитувачам та структурним
підрозділам Фонду.
(відп. – Ю.БЄЛОВА)

Од.

Дані внутрішнього У кількості отриманих запитів на отримання
відомчого обліку
інформації (відомостей та витягів) з Єдиного
реєстру об’єктів державної власності, 100%
надання відповідей

Розроблення
технічного
завдання та створення нової ІТ
платформи Єдиного реєстру
об’єктів державної власності з
дотриманням вимог Закону
України від 25 грудня 2015
року № 922-VIII «Про публічні
закупівлі».
(у разі фінансування)
(відп. – Ю. БЄЛОВА)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

900 000

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

900 000

890 000

_

_

5
1

2

Поєтапне впровадження нової
ІТ платформи Єдиного реєстру
об’єктів державної власності.
(у разі фінансування)
(відп. – Ю. БЄЛОВА)
0428. Забезпечити відкриття та Кількість
відкритих
та
інтеграцію державних реєстрів, які інтегрованих в інформаційне
створені та адмініструються Фондом.
поле держави реєстрів, які
створені та адмініструються
Фондом.
(відп. – Ю.БЄЛОВА)

3

4

5

6

7

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

_

_

043. Державне регулювання у сфері оцінки майна
0431. Забезпечити до 1 лютого 2020
року функціонування Єдиної бази
даних звітів про оцінку з прямим,
безперешкодним
та
безоплатним
внесенням
суб’єктами
оціночної
діяльності (оцінювачами) до Єдиної
бази даних звітів про оцінку та
інформації з них про вартість об’єктів
нерухомості, а також безперешкодну
та безоплатну перевірку нотаріусами
факту реєстрації таких звітів в Єдиній
базі даних
звітів про оцінку.

Укладення
договору
про
створення та забезпечення
функціонування з 01.02.2020
безкоштовного
Сервісу
внесення інформації до Єдиної
бази даних звітів про оцінку
(valuation.spfu.gov.ua)
з
дотриманням вимог Закону
України від 25 грудня 2015
року № 922-VIII «Про публічні
закупівлі».
Забезпечення до 01 лютого
безперешкодного
та
безоплатного
внесення
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.
(відп. – А. ЄГОРОВ,
Ю. БЄЛОВА)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Од.

Сайт Фонду

Кількість
внесених звітів,
100% звернень.

Кількість
внесених звітів,
100% звернень.

Кількість
внесених
звітів, 100%
звернень.

6
1

2

3

5

6

7

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

Розроблення
технічного
завдання та створення до
01.07.2020 відкритої онлайн платформи для
реалізації
права
громадян
на
безкоштовний
сервіс
з
визначення оціночної вартості
та отримання електронних
довідок.
(відп. – А. ЄГОРОВ,
Ю. БЄЛОВА)
Впровадження
нового
програмного продукту, який
забезпечує
ведення
Державного
реєстру
оцінювачів
та
суб’єктів
оціночної
діяльності.
Оприлюднення на сайті Фонду
повної
інформації
про
оцінювачів
та
суб’єктів
оціночної діяльності.
(відп. – А. ЄГОРОВ)
Кількість законопроектів та
проектів нормативно-правових
актів
щодо
впровадження
нових
засад
оцінки
нерухомості.
(відп. – А. ЄГОРОВ)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Розроблено законопроект щодо
внесення змін до Закону
України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
(відп. – А. ЄГОРОВ)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

1

_

_

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

0434. Напрацювати нові концептуальні
підходи регулювання оцінки об’єктів
нерухомості, враховуючи
цілісну
природу нерухомого майна (вакантна
або поліпшена земельна ділянка). Для
імплементації нових засад оцінки
нерухомості
розробити
проекти
відповідних змін до законів і інших
нормативно-правових актів.
0435.
В
рамках
комплексного
реформування
галузі
оціночної
діяльності в Україні, розробити проект
змін до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».

4

7
1

2

3

5

6

7

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

Розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України
щодо
внесення
змін
до
Національних
стандартів
оцінки.
(відп. – А. ЄГОРОВ)
Кількість
розроблених
нормативно-правових
актів
щодо методологічного
та
організаційного забезпечення
державного
регулювання
брокерської діяльності.
(відп. – А. ЄГОРОВ)
Кількість
засідань
Екзаменаційної
комісії;
кількість звітів про оцінку
майна, що надійшли до Фонду
державного майна України та
його регіональних відділень з
метою
рецензування
(відп. – А. ЄГОРОВ)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

1

_

_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду на 2020
рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду на 2021
рік

Відповідно
до Плану
роботи
Фонду на
2022 рік

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

0438. Здійснювати контроль за
виконанням
оцінювачами
та
суб’єктами оціночної діяльності умов
здійснення оціночної діяльності та
дотримання ними законодавства з
питань оцінки майна під час
проведення оцінки майна.

Од.

4

Дані внутрішнього
відомчого обліку

044. Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення процесів приватизації,
управління державною власністю оцінки майна та оціночної діяльності,
а також ефективної системи внутрішніх комунікацій
0441. Оновити ІТ та іншу
інфраструктуру, необхідну для
забезпечення належних умов
функціонування Фонду, зокрема
електронного документообороту.

Заміна, закупівля устаткування,
програмного забезпечення та
ліцензій
необхідних
для
забезпечення належних умов
функціонування Фонду.
(у разі фінасування)
(відп. – Ю.БЄЛОВА)
Кількість нормативно-правових
та розпорядчих документів
Фонду
з
впровадження
довгострокової ІТ- стратегії.
(відп. – Ю.БЄЛОВА)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

8
1

2

3

5

6

7

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

Підготовлена
та
надана
керівництву Фонду інформація
щодо ризиків для досягнення
місії,
стратегічних
цілей,
виконання
завдань
та
повноважень
Фонду,
проведений
відповідно
до
Інструкції з організації та
здійснення
внутрішнього
контролю в Фонді державного
майна України.
(відп.
–
Управлінння
внутрішнього контролю)
Розроблення нової структури
Фонду,
спрямованої
на
максимально
ефективне
виконання
повноважень
Фонду, шляхом мінімізації
виявлених ризиків, у тому
числі пов’язаних з ступенем
оптимізації
основних
та
супровідних робочих процесів.
(відп. – Ю. БЄЛОВА,
В. МЕЛЬНИК)
Наказ Фонду з кадрових питань
щодо введення в дію нової
структури Фонду, спрямованої
на максимально ефективне
виконання
повноважень
Фонду.
(відп. – В. МЕЛЬНИК)
Кількість нормативно-правових
та розпорядчих документів
Фонду
з
удосконалення
процесів
управління
персоналом та реорганізації
апарату Фонду.
(відп. – В. МЕЛЬНИК)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

4

4

4

0443. Реорганізувати апарат Фонду,
удосконалити
процеси управління
персоналом
з
урахуванням
законодавства про державну службу.
Забезпечити добір кваліфікованих
кадрів, навчання і розвиток персоналу.

4

9
1

2

3

Кількість укладених договорів
Од.
на навчання.
(відп. – В. МЕЛЬНИК)
Кількість
проведених
Од.
конкурсів на зайняття посад
державної служби.
(відп. – В. МЕЛЬНИК)
Кількість
працівників,
які
Од.
підвищили кваліфікацію та
отримали
сертифікати,
посвідчення, свідоцтва.
(відп. – В. МЕЛЬНИК)
Кількість
прийнятих
на
Осіб
державну службу.
(відп. – В. МЕЛЬНИК)
Кількість осіб, що пройшли Осіб
стажування
(відп. – В. МЕЛЬНИК)
0444. Провести реорганізацію системи Підготовлена та надана для
Од.
територіальних органів.
керівництва Фонду інформація
щодо ризиків для виконання
завдань
та
повноважень
територіальних органів Фонду,
проведений
відповідно
до
Інструкції з організації та
здійснення
внутрішнього
контролю в Фонді державного
майна України.
(відп. – Управлінння
внутрішнього контролю)
Реорганізація
системи
Од.
територіальних органів Фонду
за результатами проведеного
аналізу з метою мінімізації
виявлених ризиків, у тому
числі, пов’язаних з ступенем
формалізації
та
уніфікації
функцій,
а
також

5

6

7

Договори на
навчання

4

4

4

4

Дані внутрішнього
відомчого обліку

10

10

10

Дані внутрішнього
відомчого обліку

234

234

178

ЄДКС «Кадри»

40

30

25

Дані внутрішнього
відомчого обліку

15

15

15

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

1

0445. Впровадити ефективну систему
внутрішніх комунікацій апарату
Фонду.

2
стандартизації організаційних
структур
територіальних
органів, оптимізації основних
та
супровідних
робочих
процесів.
(відп. – Ю. БЄЛОВА,
К. КОШЕЛЕНКО,
В. МЕЛЬНИК)
Накази Фонду з кадрових
питань щодо реорганізації
системи
територіальних
органів, затвердження нових
положень про
територіальні
органи та перегляд чисельності
працівників.
(відп. – Ю. БЄЛОВА,
К. КОШЕЛЕНКО,
В. МЕЛЬНИК)
Підготовлена та надана для
керівництва Фонду інформація
щодо
ризиків
стосовно
функціонування
системи
внутрішніх
комунікацій
апарату Фонду відповідно до
елементу
внутрішнього
контролю
«Інформаційний
та
комунікаційний обмін».
(відп.
–
Управлінння
внутрішнього контролю)
Кількість нормативно-правових
та розпорядчих документів
Фонду
про затвердження
заходів з метою впливу на
ризики у сфері інформаційного
та комунікаційного обміну
керівництва та структурних
підрозділів Фонду всіх рівнів,

10
3

4

5

6

7

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

1

2

0446. Розробити і впровадити систему
ефективної комунікації з усіма
зацікавленими сторонами, зокрема з
громадськістю,
журналістами,
депутатським
корпусом,
іншими
органами влади.

розроблених
у
процесі
діяльності
з
управління
ризиками щодо створення
ефективної системи внутрішніх
комунікацій апарату Фонду.
(відп. –
Ю. БЄЛОВА,
Управлінння
внутрішнього
контролю)
Кількість нормативно-правових
та розпорядчих документів
Фонду щодо впровадження
системи
ефективної
комунікації з громадськістю,
журналістами,
депутатським
корпусом, іншими органами
влади.
(відп. – Ю. БЄЛОВА)
Ведення
блогу
щодо
висвітлення діяльності Фонду
на
офіційному
сайті
Міністерства фінансів
(відп. – Ю. БЄЛОВА)
Кількість нормативно-правових
та розпорядчих документів
Фонду щодо впровадження
чат-ботів
(відп. – Ю. БЄЛОВА)
Кількість
публікацій
про
діяльність Фонду, розміщених
на офіційному вебсайті Фонду
(http://www.spfu.gov.ua)
Позитивна динаміка позиції
офіційного вебсайту Фонду
(http://www.spfu.gov.ua)
у
рейтингу
вебсайтів органів
державної
влади
(рейтинг
домену (DR) за даними

11
3

4

5

6

7

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

Кількість
публікацій

Інформація
структурних
підрозділів Фонду

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік
_

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Порядковий
номер в
рейтингу
домену (DR)

Дані Моніторингу
(http://comin.kmu.
gov.ua/control/uk/
publish/category/
main?cat_id=112507)

У кількості підготовлених та опублікованих
відомостей за даними структурних підрозділів за
всіма напрямками діяльності Фонду та її передача
у засоби масової інформації; 100%
15
3
1

1

2
Моніторингу інформаційного
наповнення офіційних вебсайтів
органів
виконавчої
влади,
який
здійснює
Державний
комітет
телебачення і радіомовлення
України
відповідно
до
постанови Кабінету Міністрів
України від 29.08.2002 № 1302
(відп. – Ю. БЄЛОВА)
Кількість нормативно-правових
та розпорядчих документів
Фонду щодо впровадження та
ведення
нового
вебсайту
приватизації
www.privatization.gov.ua
(відп. – Т. ЄЛЕЙКО,
Ю. БЄЛОВА)
Кількість
публікацій
про
діяльність Фонду з питань
приватизації, розміщених на
вебсайті
Фонду
www.privatization.gov.ua
(відп. – Т. ЄЛЕЙКО,
Ю. БЄЛОВА)
Кількість
міжнародних
та
міжрегіональних
заходів
(круглі столи, презентації,
конференції, брифінги) щодо
яких забезпечено інформаційне
та
організаційне
супроводження
участі
представників
Фонду
(відп. – Ю. БЄЛОВА)

12
3

4

5

6

7

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

_

_

Од.

Інформація
структурних
підрозділів Фонду

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Розміщення інформації щодо об'єктів малої та
великої приватизації, світлин, презентацій, дат
аукціонів і останніх новин у сфері приватизації для
усіх потенційних інвесторів; 100%

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

1

0447. Залучити міжнародну експертну
та технічну допомогу до виконання
основних завдань Фонду. Посилити
співпрацю
з
міжнародними
організаціями.

2

13
3

4

5

6

7

Підготовка
річних
звітів
Фонду,
щоквартальних
аналітичних
довідок
про
роботу Фонду державного
майна України, а також їх
розміщення на офіційному
вебсайті Фонду.
(відп. – Ю. БЄЛОВА)

Од.

Інформація
структурних
підрозділів Фонду

Річний звіт – 1,
щоквартальна
аналітична
довідка – 3

Річний звіт – 1, Річний звіт – 1,
щоквартальна щоквартальна
аналітична
аналітична
довідка – 3
довідка – 3

Підготовка звітів до органів
державної влади про роботу
Фонду щодо виконання рішень
Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету
Міністрів України.
(відп. – Ю. БЄЛОВА)

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2020 рік

Відповідно до
Плану роботи
Фонду
на 2021 рік

Відповідно
до
Плану
роботи
Фонду
на 2022 рік

Поширення інформації про
об’єкти
приватизації
у
представництвах міжнародних
організацій, посольствах з
метою залучення потенційних
покупців та інвесторів до
процесу приватизації
(відп. – О. МИЗІНА)
Забезпечення
участі
представників Фонду у роботі
спільних міждержавних та
міжвідомчих
комісій
і
комітетів, а також організації
реалізації
міжурядових
домовленостей і положень
міждержавних та міжвідомчих
угод
(відп. – О. МИЗІНА)
Проведення заходів в рамках
співпраці
з
Transparency
International Ukraine у сфері

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

2 та у разі
надходження
запиту

2 та у разі
надходження
запиту

2 та у разі
надходження
запиту

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

У кількості
отриманих
запрошень

У кількості
отриманих
запрошень

У кількості
отриманих
запрошень

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

1 та у разі
виникнення
необхідності

2 та у разі
виникнення
необхідності

2 та у разі
виникнення
необхідності

1

2
боротьби з корупцією в
публічній владі, реформи у
сфері державної власності,
удосконалення законодавства,
інформаційних систем Фонду
та публічних кампаній.
(відп. – О. МИЗІНА,
В. МУДРА)
Організація
залучення
зовнішньої
допомоги
для
вирішення нагальних проблем
у сфері приватизації, оціночної
діяльності та корпоративного
управління
(відп. – О. МИЗІНА)

0448. Інформування громадськості та
заінтересованих ділових кіл щодо
процесів
приватизації
шляхом
видання
офіційного
друкованого
видання
Фонду
0449.
Забезпечити
аналіз
та
опрацювання
законопроєктів,
внесених до Верховної Ради України
народними депутатами України, для
запобігання гальмуванню реалізації
державної політики

Видання газети «Відомості
приватизації»

14
3

4

5

6

7

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

4 та у разі
отриманих
заявок від
структурних
підрозділів

4 та у разі
отриманих
заявок від
структурних
підрозділів

4 та у разі
отриманих
заявок від
структурних
підрозділів

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

5

10

15

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

35

40

45

Од.

Дані внутрішнього
відомчого обліку

50

60

65

(відп. – І. ІОАННО)

Кількість
підготовлених
проєктів експертних висновків
до
законопроєктів,
зареєстрованих у Верховній
Раді України
(відп. – Ю. БЄЛОВА)
Кількість
підготовлених
позицій до законопроєктів,
зареєстрованих у Верховній
Раді України
(відп. – Ю. БЄЛОВА)
Кількість даних, внесених до
системи АСКОД
(відп.
–
Департамент
законодавчого забезпечення та
аналітики)

ПОГОДЖЕНО
Міністр Кабінету Міністрів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Фонду державного
майна України

_____________
«____» __________ 2020 року

________ Дмитро СЕННИЧЕНКО
«_____» __________ 2020 року

Розділ 5. Річний план роботи Фонду державного майна України на 2020 рік
№
з/п

Найменування заходу

1

2

Рішення, на підставі яких
виконується захід

Строк
виконання

Відповідальний
виконавець

Форма завершення заходу

3
4
5
6
Стратегічна ціль 041. Масштабна прозора приватизація державної власності.
Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна
Завдання 0411. Активізувати процес приватизації об’єктів державної власності та забезпечити надходження коштів
від приватизації державного майна до державного бюджету в обсягах, встановлених законом про державний бюджет
Складання та внесення на Закон України від 18 січня 2018 Протягом року
Департамент
Наказ Фонду
приватизації
затвердження
керівництвом року
№
2269-VІІІ
«Про
Фонду переліків об’єктів малої приватизацію
державного
і
Управління
приватизації, що підлягають комунального майна»
формування
приватизації у 2020 році, та Закон України від 9 грудня 2011
переліків об’єктів
змін і доповнень до них
приватизації
року № 4107-VI «Про Фонд
Складання та внесення на
затвердження
Урядом
переліку
об’єктів
великої
приватизації, що підлягають
приватизації у 2020 році, та

державного майна України» (із
змінами)
Закон України від 18 січня 2018 Протягом року
року
№
2269-VІІІ
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»

Департамент
приватизації
Управління
формування

Акт
Кабінету
України

Міністрів

Продовження таблиці

2
1

2
змін і доповнень до нього

3
Закон України від 9 грудня 2011
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)
Надходження
коштів
від Закон України від 14 листопада
приватизації
об’єктів 2019 року № 294-IX «Про
державної власності
Державний бюджет України на
2020 рік» (надходження коштів
від приватизації – 0,5 млрд грн)

4

Протягом року
згідно
із
затвердженими
Переліками
об’єктів
приватизації

5
переліків об’єктів
приватизації
Департамент
приватизації

6

Надходження коштів
державного бюджету

до

Управління
підготовки до
приватизації
Відділ по роботі з
радниками та
організації процесу
продажу

РВ Фонду
Завдання 0412. Розробити та супроводити ухвалення змін до базових законів з питань приватизації, підготовки до приватизації,
посилення інституційної спроможності Фонду та його територіальних органів
Розроблення проєкту Закону Закон України від 9 грудня 2011 ІІ квартал 2020 Департамент
Розроблений законопроєкт
України «Про внесення змін року № 4107-VI «Про Фонд року
законодавчого
до деяких законодавчих актів державного майна України» (із
забезпечення та
України
стосовно змінами)
аналітики
удосконалення
державної
політики
управління
та
приватизації
об’єктів
державної
і
комунальної
власності,
а
також
інституційних засад діяльності
Фонду державного майна
України»
Супроводження
проєкту Закон України від 9 грудня 2011 ІІ – IV квартал Департамент
Подання проєкту закону
Закону України «Про внесення року № 4107-VI «Про Фонд 2020 року
законодавчого
України на розгляд Кабінету
змін до деяких законодавчих державного майна України» (із
забезпечення
та Міністрів України
актів
України
стосовно змінами)
аналітики

Продовження таблиці

3
1

2

3

4

5

6

удосконалення
державної
політики
управління
та
приватизації
об’єктів
державної
і
комунальної
власності,
а
також
інституційних засад діяльності
Фонду державного майна
України»
Завдання 0413. Розробити, унормувати та впровадити удосконалену процедуру підготовки до приватизації
та продажу об’єктів, здатну щорічно опрацьовувати до 500 об’єктів
Розроблення
нормативно- Закон України від 18 січня 2018 31 грудня 2020
Управління
Кількість
розроблених,
правових документів
щодо року
№
2269-VІІІ
«Про року
маркетингу об’єктів прийнятих та впроваджених
впровадження удосконаленої приватизацію
державного
і
приватизації
та нормативно-правових актів з
процедури
підготовки
до комунального майна»
аналізу
впровадження
процедури
приватизації
та
продажу
продажів.
Видано нормативно-правові
об’єктів:
акти
- Регламент
включення
Фондом державного майна
України
об’єктів
права
державної
власності
до
переліків
об’єктів,
що
підлягають приватизації;
- Наказ про забезпечення
прийняття
рішень
про
приватизацію;
- Інструкція
прийняття
об’єктів до сфери управління;
- Порядок
підготовки
об’єктів до приватизації;
- Наказ про забезпечення
ЦА
Фонду
проведення
інвентаризації;
- Наказ про забезпечення
РВ
Фонду
проведення

Продовження таблиці

4
1

2

3

4

5

6

інвентаризації;
- Порядок
перевірки
переможців аукціонів;
- Порядок
укладення
договорів;
- Порядок
розкриття
інформації (VDR);
- Порядок
формування
попиту
та
стимулювання
продажу
Завдання 0414. Приватизувати 300+ об’єктів малої приватизації в 2020 році із збереженням досягнутих
темпів приватизації у наступні роки
Виставлення
на
продаж Закон України від 18 січня Протягом року
Департамент
Опублікування
приватизації
об’єктів малої приватизації на 2018 року № 2269-VІІІ «Про
інформаційних повідомлень
електронних
аукціонах
із приватизацію
державного
і
про приватизацію об’єктів
Управління
використанням
електронної комунального майна» (із змінами)
малої приватизації у
підготовки до
торгової
системи Закон України від 9 грудня
друкованому виданні Фонду.
приватизації
ProZorro.Продажі
Оголошення електронного
2011 року № 4107-VI «Про Фонд
РВ Фонду
аукціону в електронній
державного майна України» (із
торговій
системі
змінами)
ProZorro.Продажі
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)

Продовження таблиці

5
1

2
3
4
Укладання договорів купівлі- Закон України від 18 січня Протягом року
продажу
об’єктів
малої 2018 року № 2269-VІІІ «Про
приватизації
приватизацію
державного
і
комунального майна» (із змінами)

5
Департамент
приватизації

6
Договір купівлі-продажу

Управління
підготовки до
приватизації

Закон України від 9 грудня
2011 року № 4107-VI «Про Фонд
РВ Фонду
державного майна України» (із
змінами)
Завдання 0415. Розгорнути велику приватизацію на засадах відкритості та прозорості, приватизувати 5+ об’єктів
великої приватизації в 2020 році із збереженням досягнутих темпів приватизації у наступні роки
Здійснення
заходів
щодо Закон України від 9 грудня 2011 Протягом року
Департамент
Договір про надання послуг
залучення радників у випадках року № 4107-VI «Про Фонд
приватизації
радника
визначених законодавством
державного майна України» (із
Відділ по роботі з
змінами)
радниками та
Закон України від 18 січня 2018
року
№
2269-VІІІ
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»
Постанова Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2016 р.
№ 878 «Про затвердження
Порядку залучення радників у
процесі приватизації об’єктів
державної власності» (із змінами)
Виставлення
на
продаж Закон України від 18 січня 2018 Протягом року
об’єктів великої приватизації року
№
2269-VІІІ
«Про
державної власності
приватизацію
державного
і
комунального майна» (із змінами)
Закон України від 9 грудня 2011
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)

організації процесу
продаж

Департамент
приватизації
Відділ по роботі з
радниками та
організації процесу
продаж

Публікації
інформаційних
повідомлень про продаж
об’єктів великої приватизації

Продовження таблиці

6
1
9

2
Укладання договорів купівліпродажу
об’єктів
великої
приватизації
державної
власності.

3
4
Закон України від 18 січня 2018 Протягом року
року
№
2269-VІІІ
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна» (із змінами)

5
Департамент
приватизації
Відділ по роботі з
радниками та
організації процесу
продаж

6
Договори купівлі-продажу за
підсумками
проведеного
продажу

Закон України від 9 грудня 2011
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)
Стратегічна ціль 042. Організація ефективного управління державною власністю
Завдання 0421. Забезпечити надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна, розробити та вжити заходів
з метою мінімізації втрат від негативного впливу на діяльність орендарів державного майна заходів щодо запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19

Розширення переліку об’єктів,
що пропонуються до оренди за
рахунок включення об’єктів,
щодо яких були укладені
договори про передачу права
на експлуатацію, зберігання
(крім публічного зберігання)
тощо шляхом:

Здійснення
балансоутримувачами
та
органами управління повної
інвентаризації
таких
договорів;

припинення терміну їх
дії не пізніше ніж через шість
місяців з дня набрання
чинності постановою «Про
затвердження
Порядку
передачі в оренду державного
та комунального майна» та
включення таких об’єктів до

Закон України від 9 грудня 2011 Протягом року
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)
Закон України від 03 жовтня 2019
року № 157-IX «Про оренду
державного та комунального
майна»
Закон України від 14 листопада
2019 року № 294-IX «Про
Державний бюджет України на
2020 рік» (із змінами)

Управління
орендних відносин
РВ Фонду

Надходження до державного
бюджету плати за оренду
державного майна в обсягах
визначених Законом України
«Про Державний бюджет
України на 2020 рік»

Продовження таблиці

7
1

2
переліку об’єктів, щодо яких
прийнято
рішення
про
передачу
в
оренду
на
аукціоні;

надання
Фонду
повноважень щодо прийняття
рішення про передачу в
оренду таких об’єктів, навіть
у
разі
відмови
балансоутримувачів
та
органів управління.

3

4

5

6

Забезпечення контролю за
надходженням до державного
бюджету орендної плати за
чинними договорами.
Завдання 0422. Забезпечити реалізацію функції орендодавця державного майна через електронну систему ProZorro-Продажі
Забезпечення розробки та Закон України від 03 жовтня 2019 Протягом року
Управління
Укладення договорів оренди
прийняття
нормативно- року № 157-IX «Про оренду
орендних відносин
через електронну систему
правових актів необхідних для державного та комунального
ProZorro- Продажі.
РВ Фонду
переведення
процедури майна»
укладення та супроводження
договорів оренди державного
майна в ЕТС
Завдання 0423. Розробити ТЗ на створення централізованої бази даних договорів оренди і потенційних об’єктів оренди
та реалізувати його
Аналіз наявного програмно- Закон України від 03 жовтня 2019 Протягом року
Управління
Створення централізованої
технічного комплексу, зокрема року № 157-IX «Про оренду
орендних відносин
бази даних договорів оренди
ІППС
«Етап-Оренда»,
та державного та комунального
та об’єктів, щодо яких
РВ Фонду
участь, у разі залучення, у майна»
прийнято
рішення
про
розробці нового програмного
передачу в оренду на
забезпечення – централізованої
аукціоні/без
проведення
бази даних договорів оренди та
аукціону
об’єктів, щодо яких прийнято

8
1

Продовження таблиці

2
3
4
5
6
рішення про передачу в оренду
на аукціоні/без проведення
аукціону
Завдання 0424. Забезпечити надходження до державного бюджету коштів від дивідендів, нарахованих на акції (частки)
господарських товариств, які є у державній власності, що належать до сфери управління Фонду
Моніторинг надходження до Закон України від 21 вересня 2006 Протягом року
Департамент
Щомісячне
інформування
державного
бюджету року № 185 «Про управління
управління
Міністерства
розвитку
дивідендів, нарахованих на об’єктами державної власності»
корпоративними
економіки,
торгівлі
і
акції (частки) господарських (із змінами)
правами держави та сільського
господарства
товариств, які є у державній Закон України від 9 грудня 2011
державними
України, службові записки
власності та належать до року № 4107-VI «Про Фонд
підприємствами
сфери управління Фонду.
державного майна України» (із
Управління
змінами)

фінансового
планування та
аналізу
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
Затвердження
річних Господарський кодекс України
Затвердження до Департамент
Затвердження
річних
фінансових
планів
01.09.2020,
управління
фінансових
планів
господарських товариств та
підприємства
корпоративними
господарських товариств та
державних підприємств, що
електроенергеправами держави та державних підприємств, що
належать до сфери управління
тики – до
державними
належать
до
сфери
Фонду, здійснення контролю
31.12.2020,
підприємствами
управління Фонду
за
їх
виконанням
у
контроль
Управління
встановленому порядку
виконання –
фінансового
протягом року
планування та
Здійснення
результатів
господарської
проведення
ефективності

аналізу
оцінювання Закон України від 21 вересня 15.04.2020,
Департамент
фінансово- 2006 року
№ 185 «Про протягом 45 днів управління
діяльності та управління об’єктами державної після закінчення корпоративними
аналізу власності» (із змінами)
звітного
правами держави та
управління
кварталу
державними

Лист Міністерству розвитку
економіки,
торгівлі
і
сільського
господарства
України

Продовження таблиці

9
1

2
підприємствами державного
сектору
економіки,
які
перебувають в управлінні
Фонду.

3
Закон України від 9 грудня 2011
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)

4

5
підприємствами

6

Управління
фінансового
планування та
аналізу
Завдання 0426. Забезпечити систему корпоративної звітності (система корпоративного управління).
Забезпечити систему зовнішньої звітності
Проведення
моніторингу Закон України від 21 вересня Щоквартально
Департамент
Лист Міністерству розвитку
фінансово-економічних
2006 року
№ 185 «Про
управління
економіки,
торгівлі
і
показників
діяльності управління об’єктами державної
корпоративними
сільського
господарства
підприємств, які перебувають власності» (із змінами)
правами держави та України
в управлінні Фонду
державними
Закон України від 9 грудня 2011
підприємствами
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)

Управління
фінансового
планування та
аналізу
Завдання 0427. Забезпечити ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності та удосконалення його ІТ платформи
Забезпечення
ведення Закон України «Про управління Щокварталу
Департамент
Внесення змін до Єдиного
Єдиного
реєстру
об’єктів об’єктами державної власності
моніторингу та
реєстру об’єктів державної
державної
власності
за
інформаційних
власності
Закон
України
«Про
Фонд
результатами
інвентаризації
технологій
об’єктів державної власності, державного майна України»
проведеної
суб’єктами Постанова Кабінету Міністрів
управління
об’єктами України від 14 квітня 2004 року
№ 467 «Про затвердження
державної власності
Положення про Єдиний реєстр
об’єктів державної власності» (із
змінами)
Постанова Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2005
року № 1121 «Про затвердження

Продовження таблиці
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1

2

3

4

Методики
проведення
інвентаризації об’єктів державної
власності» (із змінами)
Надання
інформації Закон України «Про управління Постійно
(відомостей та витягів) з об’єктами державної власності
Єдиного
реєстру
об’єктів
державної
власності Закон України «Про Фонд
запитувачам та структурним державного майна України»
підрозділам Фонду
Постанова Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2004 року
№ 467 «Про затвердження
Положення про Єдиний реєстр
об’єктів державної власності» (із
змінами)

5

6

Департамент
моніторингу та
інформаційних
технологій

Лист, службова записка

Департамент
моніторингу та
інформаційних
технологій

Договір
про
закупівлю
послуг та акт виконаних
робіт

Наказ Фонду державного майна
України від 23 березня 2005 року
№ 622 «Про затвердження
Порядку та умов користування
Єдиним
реєстром
об’єктів
державної власності» (у редакції
наказу Фонду державного майна
України від 06 серпня 2013 року
№ 1535, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
27
серпня
2013
року
за
№ 1470/24002)
Розроблення технічних вимог Закон України від 25 грудня Протягом року
щодо створення IT платформи 2015 року
№ 922-VIII «Про (у разі
Єдиного
реєстру
об’єктів публічні закупівлі» (із змінами)
фінансування)
державної власності
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Поетапне впровадження нової Закон України від 9 грудня 2011 Протягом року
IT платформи Єдиного реєстру року № 4107-VI «Про Фонд (у разі
об’єктів державної власності
державного майна України» (із фінансування)
змінами).

5
Департамент
моніторингу та
інформаційних
технологій

6
План робіт

Завдання 0428. Забезпечити відкриття та інтеграцію державних реєстрів, які створені та адмініструються Фондом.
Здійснення заходів, пов’язаних
з забезпеченням відкриття
та
інтеграції
державних
реєстрів, які створені та
адмініструються Фондом

Закон України від 9 грудня 2011 Протягом року
року № 4107-VI «Про Фонд (у разі
державного майна України» (із фінансування)
змінами).

Департамент
моніторингу та
інформаційних
технологій

Відкриті та інтегровані в
інформаційне поле держави
реєстри, які створені та
адмініструються Фондом.

Стратегічна ціль 043. Державне регулювання у сфері оцінки майна
Завдання 0431. Забезпечити до 1 лютого 2020 року функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку з прямим, безперешкодним
та безоплатним внесенням суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) до Єдиної бази даних звітів про оцінку та інформації з них про
вартість об’єктів нерухомості, а також безперешкодну та безоплатну перевірку нотаріусами факту реєстрації таких звітів в
Єдиній базі даних звітів про оцінку
Розроблення проєкту наказу Закон України від 05 грудня 2019
01.02.2020
Департамент оцінки Нормативно-правовий акт
Фонду «Про затвердження року № 354-ІХ «Про внесення
майна, майнових
змін до Порядку ведення змін до Податкового кодексу
прав та професійної
єдиної бази даних звітів про України
щодо
ліквідації
оціночної діяльності
оцінку»
з
урахуванням корупційної схеми у сфері
положень Закону України від реєстрації інформації зі звітів про
Управління по
05 грудня 2019 року № 354-IX оцінку об’єктів нерухомості та
роботі з
оцінювачами та
та
забезпечення
його прозорості реалізації майна»
державної реєстрації.
суб’єктами
оціночної
Надання суб’єктам оціночної Закон України від 05 грудня 2019
01.02.2020
Департамент оцінки Інформація
про
діяльності
(оцінювачам) року № 354-ІХ «Про внесення
майна, майнових
зареєстровані
звіти
про
безперешкодного
та змін до Податкового кодексу
прав та професійної оцінку майна, яка міститься
безоплатного
доступу
до України
щодо
ліквідації
оціночної діяльності в Єдиній базі даних звітів
Єдиної бази даних звітів про корупційної схеми у сфері
про оцінку
оцінку з метою внесення до реєстрації інформації зі звітів про
Управління по
роботі з
неї інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та
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оцінку майна, складених для прозорості реалізації майна»
оцінювачами та
цілей оподаткування, а також Доручення
суб’єктами
Прем’єр-міністра
безперешкодну та безоплатну України від 10 лютого 2020 року
оціночної
перевірку нотаріусами факту № 47845/1/1-19
реєстрації таких звітів в
Єдиній базі даних звітів про
оцінку.
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
1.
Розроблення
алгоритму Закон України від 05 грудня 2019
20.03.2020
Департамент оцінки Визначений
алгоритм
електронного
визначення року № 354-ІХ «Про внесення
майна, майнових
електронного
визначення
оціночної вартості об’єктів змін до Податкового кодексу
прав та професійної оціночної вартості об’єктів
нерухомості,
з
метою України
щодо
ліквідації
оціночної діяльності нерухомості,
з
метою
використання
такого корупційної схеми у сфері
використання
такого
Управління по
алгоритму
модулем реєстрації інформації зі звітів про
алгоритму
модулем
електронного
визначення оцінку об’єктів нерухомості та
роботі з
електронного
визначення
оціночної вартості Єдиної бази прозорості реалізації майна»
оцінювачами та
оціночної вартості Єдиної
суб’єктами
даних звітів про оцінку.
бази даних звітів про оцінку
Доручення
Прем’єр-міністра
оціночної
для врахування його в
України від 10 лютого 2020 року
діяльності
технічному завданні
№ 47845/1/1-19
Розроблення проєкту наказу
Фонду «Про затвердження
Порядку ведення Єдиної бази
даних звітів про оцінку» з
урахуванням положень Закону
України від 05 грудня 2019
року № 354-IX та забезпечення
його державної реєстрації.

Закон України від 05 грудня 2019
року № 354-ІХ «Про внесення
змін до Податкового кодексу
України
щодо
ліквідації
корупційної схеми у сфері
реєстрації інформації зі звітів про
оцінку об’єктів нерухомості та
прозорості реалізації майна»
Доручення
Прем’єр-міністра
України від 10 лютого 2020 року
№ 47845/1/1-19

15.06.2020

Департамент оцінки Нормативно-правовий акт
майна, майнових
прав та професійної
оціночної діяльності
Управління по
роботі з
оцінювачами та
суб’єктами
оціночної
діяльності
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Розроблення проєкту наказу
Фонду «Про затвердження
Порядку визначення оціночної
вартості
нерухомості
та
об’єктів
незавершеного
будівництва, що продаються
(обмінюються)»
та
забезпечення його державної
реєстрації

3
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

4
15.06.2020

5
6
Департамент оцінки Нормативно-правовий акт
майна, майнових
прав та професійної
оціночної діяльності
Управління по
роботі з
оцінювачами та
суб’єктами
оціночної
діяльності

Завдання 0433. Модернізувати реєстр суб’єктів оціночної діяльності та реєстр оцінювачів
Розроблення
концепції Закон України від 12 липня
02.03.2020
Департамент оцінки
Розроблена концепція
оновлення
державної 2001 року № 2658-III «Про оцінку
майна, майнових
автоматизованої
системи майна,
майнових
прав
та
прав та професійної
Державного
реєстру професійну оціночну діяльність в
оціночної діяльності
оцінювачів
та
суб’єктів Україні»
Управління по
оціночної діяльності, зокрема з Закон України від 05 грудня 2019
роботі з
метою інтеграції його даних року № 354-ІХ «Про внесення
оцінювачами та
до Єдиної бази даних звітів змін до Податкового кодексу
суб’єктами
про оцінку
України
щодо
ліквідації
оціночної
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
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Завдання 0434. Напрацювати нові концептуальні підходи регулювання оцінки об’єктів нерухомості, враховуючи цілісну
природу нерухомого майна (вакантна або поліпшена земельна ділянка). Для імплементації нових засад оцінки нерухомості розробити
проекти відповідних змін до законів і інших нормативно-правових актів
Забезпечити
проведення Закон України від 12 липня
20.02 2020
Департамент оцінки Рішення круглого столу
консультацій із спеціалістами 2001 року № 2658-III «Про оцінку
майна,
майнових
у
сфері
оцінки
майна, майна,
майнових
прав
та
прав та професійної
земельних ділянок шляхом професійну оціночну діяльність в
оціночної діяльності
проведення круглого столу, з Україні» (із змінами)
Управління оцінки
метою формування концепції Закон України від 9 грудня
майна та майнових
змін до законодавства з питань 2011 року № 4107-VI «Про Фонд
прав
оцінки майна та оцінки державного майна України» (із
земельних ділянок
змінами)
Розроблення законопроекту, Закон України від 12 липня
яким впроваджуються нові 2001 року № 2658-III «Про оцінку
засади оцінки нерухомості
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)
Закон України від 12 липня
2001 року № 2658-III «Про оцінку
майна,
майнових
прав
та
професійну оціночну діяльність в
Україні» (із змінами)

Перегляд
нормативноправових
актів,
які
потребуватимуть
змін
у
зв’язку
із
прийняттям
законопроєкту, що впровадить
нові
засади
оцінки Закон України від 9 грудня
нерухомості
2011 року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)

15.06.2020

Департамент оцінки Проєкт Закону України
майна,
майнових
прав та професійної
оціночної діяльності
Управління оцінки
майна та майнових
прав

Протягом року

Департамент оцінки Кількість
нормативномайна,
майнових правових актів
прав та професійної
оціночної діяльності
Управління оцінки
майна та майнових
прав
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Завдання 0435. В рамках комплексного реформування галузі оціночної діяльності в Україні, розробити проект змін до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Розроблення концепції змін до Закон України від 12 липня
15.07.2020
Департамент оцінки Концепція
змін
Закону України «Про оцінку 2001 року № 2658-III «Про оцінку
майна,
майнових законопроєкту
майна, майнових прав та майна,
майнових
прав
та
прав та професійної
професійну
оціночну професійну оціночну діяльність в
оціночної діяльності
діяльність в Україні»
Україні» (із змінами)
Управління оцінки
Закон України від 9 грудня
майна та майнових
2011 року № 4107-VI «Про Фонд
прав
державного майна України» (із
змінами)
Розроблення
законопроєкту
про внесення змін до Закону
України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні»

Закон України від 12 липня
2001 року № 2658-III «Про оцінку
майна,
майнових
прав
та
професійну оціночну діяльність в
Україні» (із змінами)

31.07.2020

Департамент оцінки Розроблений законопроєкт
майна,
майнових
прав та професійної
оціночної діяльності

Управління оцінки
Закон України від 9 грудня
майна та майнових
прав
2011 року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)
Завдання 0436. Розробити зміни до Національних стандартів оцінки, щодо приведення їх до засад сучасних
міжнародних стандартів оцінки
Розроблення проєкту акта Закон України від 12 липня Протягом року
Департамент оцінки Проект акта Кабінету
Кабінету міністрів України 2001 року № 2658-III «Про оцінку
майна,
майнових міністрів України
про
внесення
змін
до майна,
майнових
прав
та
прав та професійної
Національних
стандартів професійну оціночну діяльність в
оціночної діяльності
оцінки майна
Україні» (із змінами)
Управління оцінки
Закон України від 9 грудня
2011 року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)

майна та майнових
прав

до
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Завдання 0437. Запровадити державне регулювання брокерської діяльності у разі прийняття відповідного Закону України
Розроблення проєкту Закону Закон України від 9 грудня
31.12.2020
Департамент оцінки Подання проєкту Закону
України «Про брокерську 2011 року № 4107-VI «Про Фонд
майна,
майнових України «Про брокерську
діяльність
у
сфері державного майна України» (із
прав та професійної діяльність
у
сфері
нерухомості»,
забезпечення змінами)
оціночної діяльності нерухомості» на розгляд
його
погодження Пункти 84 та 85 Плану заходів на
Кабінету Міністрів України
Управління оцінки
заінтересованими
органами 2017-2019 року з реалізації
майна та майнових
державної влади та подання Стратегії
розвитку
системи
прав
його на розгляд Кабінету запобігання та протидії легалізації
Міністрів України
(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)
Завдання 0438. Здійснювати контроль за виконанням оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної
діяльності та дотримання ними законодавства з питань оцінки майна під час проведення оцінки майна
Складення актів оцінки майна Закон України від 18 січня Протягом року Департамент оцінки Інформація про кількість
та рецензування актів оцінки 2018 року № 2269-VIII «Про
майна,
майнових складених актів оцінки
майна
рецензентами,
що приватизацію
державного
і
прав та професійної майна та рецензій на акти
працюють в Фонді та його комунального майна»
оціночної діяльності оцінки майна
регіональних відділеннях
Закон України від 9 грудня
Управління оцінки
2011 року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)
Постанова Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 року
№ 1891 «Про затвердження

майна та майнових
прав
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1

2
Методики
змінами)

3
оцінки

4
майна»

5

6

(із

Постанова Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1995 року
№ 629 «Про затвердження
Методики оцінки об’єктів оренди,
Порядку
викупу
орендарем
оборотних матеріальних засобів
та Порядку надання в кредит
орендареві коштів та цінних
паперів»
Наказ Фонду державного майна
України від 23.12.2019 № 1456
«Про
затвердження
Порядку
визначення оціночної вартості
пакетів
акцій
акціонерних
товариств, що пропонуються для
продажу
на
аукціоні»,
зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 05.03.2020 за
№ 242/34525
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»

Протягом року

Департамент оцінки Інформація про кількість
майна,
майнових складених рецензій на звіти
прав та професійної про оцінку майна
оціночної діяльності

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

Управління оцінки
майна та майнових
прав

Постанова Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 року

Управління по
роботі з
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2
№ 1891
Методики
змінами)

3
«Про затвердження
оцінки майна» (із

4

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»

5
оцінювачами та
суб’єктами
оціночної
діяльності

6

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)
Контроль
за
суб’єктами
діяльності та

виконанням Закон України від 12 липня
оціночної 2001 року № 2658-III «Про оцінку
оцінювачами майна,
майнових
прав
та

Протягом року

Департамент оцінки Кількість
розглянутих
майна,
майнових Екзаменаційною
комісією
прав та професійної питань щодо професійної
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1

2
вимог законодавства

3
професійну оціночну діяльність в
Україні» (із змінами)

4

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

Ведення Державного реєстру Закон України від 12 липня
оцінювачів
та
суб’єктів 2001 року № 2658-III «Про оцінку
оціночної діяльності
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

5
6
оціночної діяльності діяльності
оцінювачів.
Кількість наказів Фонду,
Управління по
виданих на підставі рішень
Екзаменаційної комісії щодо
роботі з
оцінювачами та
позбавлення (анулювання)
суб’єктами
кваліфікаційних
свідоцтв
оціночної
(кваліфікаційних
діяльності
документів)
оцінювачів.
Кількість наказів Фонду
щодо
анулювання
сертифікатів
суб’єктів
оціночної
діяльності
у
зв’язку із порушенням ними
вимог нормативно-правових
актів з оцінки майна,
виявлених
шляхом
проведення рецензування
Кількість наказів Фонду про
зупинення/поновлення
кваліфікаційних
свідоцтв
оцінювачів
Департамент оцінки Інформація про кількість
майна,
майнових внесених записів до
прав та професійної Державного реєстру
оціночної діяльності оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності
Управління по
роботі з
оцінювачами та
суб’єктами
оціночної
діяльності
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3
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6
Стратегічна ціль 044. Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення
процесів приватизації, управління державною власністю оцінки майна та оціночної діяльності, а також
ефективної системи внутрішніх комунікацій
Завдання 0441. Оновлення ІТ та іншої інфраструктури, необхідної для забезпечення належних умов функціонування Фонду,
зокрема електронного документообороту
Проведення
обстеження Закон України «Про Фонд ІІ квартал
Департамент
Договір про закупівлю
(аудиту)
існуючої
IT- державного
майна
України»
моніторингу та
та акт виконаних робіт
інфраструктури Фонду
інформаційних
Закон України «Про публічні
технологій
закупівлі»
Здійснення заходів, пов’язаних
з
заміною,
закупівлею
устаткування
програмного
забезпечення
та
ліцензій,
необхідних для забезпечення
належних
умов
функціонування Фонду
Розроблення
нормативноправових
та
розпорядчих
документів Фонду з питань
впровадження довгострокової
ІТ-стратегії

Закон України «Про Фонд Протягом року
державного
майна
України» (у разі
Закон України «Про публічні фінансування)
закупівлі»

Закон
України
Національну
інформатизації»

«Про
програму

Протягом року

Департамент
моніторингу та
інформаційних
технологій

Департамент
моніторингу та
інформаційних
технологій

Договір про закупівлю
та акт виконаних робіт

Пропозиції для формування
завдань Національної
програми інформатизації
на 2020 - 2022 роки,
Закон України «Про Фонд
нормативно-правові та
державного майна України»
розпорядчі документи Фонду
Завдання 0442. Розробити нову структуру Фонду, спрямовану на максимально ефективне виконання повноважень Фонду
Ідентифікація
ризиків Постанова Кабінету Міністрів Квітень Управління
Реєстр ризиків
(визначення
важливих України від 12.12.2018 р. № 1062 травень 2020
внутрішнього
майбутніх подій, які можуть «Про затвердження Основних
контролю
Інформація щодо управління
вплинути на досягнення місії, засад здійснення внутрішнього
ризиками
стратегічних цілей, виконання контролю
розпорядниками
Структурні
завдань
та
повноважень бюджетних коштів та внесення
підрозділи Фонду
Фонду).
змін до постанови Кабінету
Проведення оцінки ризиків Міністрів України від 28 вересня
(оцінка
ймовірності 2011 р. № 1001»
виникнення ідентифікованих Інструкція з організації та
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1

2
ризиків, їх можливий вплив на
досягнення місії, стратегічних
цілей, виконання завдань та
повноважень Фонду).
Прийняття рішення щодо
способу
реагування
на
ідентифіковані та оцінені
ризики.

3

4

5

6

здійснення
внутрішнього
контролю в Фонді державного
майна України, затвердженої
наказом Фонду від 15.11.2019
№ 1119

Заходи щодо удосконалення СВК
у
Фонді
та
регіональних
відділеннях,
затверджених
наказом Фонду державного майна
України від 01.04.2019 № 314 у
редакції
наказу
Фонду
державного майна України від
28.02.2020 № 369 (зі змінами)
Підготовка проєкту структури Стратегія
реформування
Травень 2020
Департамент
Підготовлено
проєкт
та штатного розпису апарату
державного управління України
року
управління
структури
та
штатного
Фонду
на
період
до
2021
року
персоналом
розпису апарату Фонду
затверджена
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
24.06.2016
№ 474-р «Деякі
питання
реформування
державного управління України»
Завдання 0443. Реорганізувати апарат Фонду, удосконалити процеси управління персоналом з урахуванням законодавства
про державну службу. Забезпечити добір кваліфікованих кадрів, навчання і розвиток персоналу.
Направлення
працівників Закон України від 10 грудня 2015 Протягом року
Департамент
Накази щодо направлення на
Фонду на навчання відповідно року № 889-VIII «Про державну
управління
навчання
до укладених договорів на службу» (із змінами)
персоналом
навчання
Організаційно-методичне
Закон України від 10 грудня 2015 Протягом року
Департамент
Протоколи
засідань
забезпечення
проведення року № 889-VIII «Про державну
управління
конкурсних комісій, накази
конкурсів на зайняття посад службу» (із змінами)
персоналом
на
призначення
за
державної служби у Фонді
результатами конкурсу
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Організація
підвищення
кваліфікації працівників
Організація
роботи
стажування у Фонді

щодо

3
4
Закон України від 10 грудня 2015 Протягом року
року № 889-VIII «Про державну
службу» (із змінами)
Закон України від 10 грудня 2015 Протягом року
року № 889-VIII «Про державну
службу» (із змінами)
Закон України від 10 грудня 2015 Протягом року
року № 889-VIII «Про державну
службу» (із змінами)

5
Департамент
управління
персоналом
Департамент
управління
персоналом
Департамент
управління
персоналом

Моніторинг та документальне
оформлення
проходження
державної служби керівним
складом
регіональних
відділень Фонду
Моніторинг штатних розписів Закон України від 10 грудня 2015 Протягом року
Департамент
регіональних відділень Фонду року № 889-VIII «Про державну
управління
та змін до них
службу» (із змінами)
персоналом
Завдання 0444. Провести реорганізацію системи територіальних органів
Ідентифікація
ризиків Постанова Кабінету Міністрів Квітень Управління
(визначення
важливих України від 12.12.2018 р. № 1062 травень 2020
внутрішнього
майбутніх подій, які можуть «Про затвердження Основних
контролю
вплинути
на
виконання засад здійснення внутрішнього
РВ Фонду
завдань
та
повноважень контролю
розпорядниками
територіальних
органів бюджетних коштів та внесення
Фонду).
змін до постанови Кабінету
Проведення оцінки ризиків Міністрів України від 28 вересня
(оцінка
ймовірності 2011р. № 1001»
виникнення ідентифікованих Інструкція з організації та
ризиків, їх можливий вплив на здійснення
внутрішнього
виконання
завдань
та контролю в Фонді державного
повноважень територіальних майна України, затвердженої
органів Фонду).
наказом Фонду від 15.11.2019
Прийняття рішення
щодо № 1119
способу
реагування
на
ідентифіковані та оцінені Заходи щодо удосконалення СВК
(система внутрішнього контролю)
ризики.
у
Фонді
та
регіональних
Визначення

6
Сертифікати,
свідоцтва

посвідчення,

Звіт про стажування
Наказ

Штатний розпис

Реєстр ризиків
Інформація щодо управління
ризиками, заходів контролю
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2
контрольованості процесів.

3

4

відділеннях,
затверджених
наказом Фонду державного майна
України від 01.04.2019 № 314 у
редакції
наказу
Фонду
державного майна України від
28.02.2020 № 369 (зі змінами)
Розробка та затвердження Закон України від 9 грудня Протягом року
нового
положення
про 2011 року № 4107-VI «Про Фонд
територіальні
органи державного майна України» (із
приватизації
змінами)

5

6

Управління
територіальних
органів

Наказ про
положення

затвердження

Департамент
управління
персоналом
Підготовка
інформаційних Закон України від 9 грудня Протягом року
матеріалів щодо діяльності 2011 року № 4107-VI «Про Фонд
територіальних органів
державного майна України» (із
змінами)
Комплексний
моніторинг Закон України від 9 грудня Протягом року
виконання
територіальними 2011 року № 4107-VI «Про Фонд
органами
приватизації державного майна України» (із
покладених на них завдань
змінами)
Моніторинг
діяльності
відділень
на
вебсайті

висвітлення Закон України від 9 грудня
регіональних 2011 року № 4107-VI «Про Фонд
офіційному державного майна України» (із
змінами)
Закон України від 18 січня 2018
року
№ 2269-VІІІ
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»

Управління
територіальних
органів

Інформаційні матеріали

Управління
територіальних
органів

Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів

Структурні
підрозділи Фонду
Управління
територіальних
органів
Департамент
комунікацій
маркетингу

Кількість
інформаційних
повідомлень на сайті

та
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Завдання 0445. Впровадити ефективну систему внутрішніх комунікацій апарату Фонду
Ідентифікація
ризиків Постанова Кабінету Міністрів Квітень Управління
Інформаційна довідка щодо
(визначення
важливих України від 12.12.2018 р. № 1062 травень
2020 внутрішнього
ризиків стосовно
майбутніх подій, які можуть «Про затвердження Основних року
контролю
функціонування
системи
вплинути на ефективність, засад здійснення внутрішнього
внутрішніх
комунікацій
результативність та якість контролю
розпорядниками
Структурні
апарату Фонду
внутрішнього інформаційного бюджетних коштів та внесення
підрозділи Фонду
та комунікаційного обміну в змін до постанови Кабінету
апараті Фонду за елементом Міністрів України від 28 вересня
внутрішнього
контролю 2011р. № 1001»
«Інформаційний та
Інструкція з організації та
комунікаційний обмін»).
здійснення
внутрішнього
Проведення оцінки ризиків контролю в Фонді державного
(оцінка
ймовірності майна України, затвердженої
виникнення ідентифікованих наказом Фонду від 15.11.2019
ризиків, їх можливий вплив на № 1119
ефективність,
результативність та якість Заходи щодо удосконалення СВК
Фонді
та
регіональних
внутрішнього інформаційного у
затверджених
та комунікаційного обміну в відділеннях,
наказом
Фонду
державного
майна
апараті Фонду за елементом
внутрішнього
контролю України від 01.04.2019 № 314 у
редакції
наказу
Фонду
«Інформаційний та
державного майна України від
комунікаційний обмін»).
Прийняття рішення щодо 28.02.2020 № 369 (зі змінами)
способу
реагування
на
ідентифіковані та оцінені
ризики.
Створення
Департаменту Закон України від 9 грудня 2011 І квартал 2020
Департамент
Положення про департамент
комунікацій та маркетингу
року № 4107-VI «Про Фонд року
комунікацій та
державного майна України» (із
маркетингу
змінами)
Закон України від 18 січня 2018
року
№
2269-VIII
«Про
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1

2

3

4

5

6

приватизацію
державного
і
комунального майна»
Завдання 0446. Розробити і впровадити систему ефективної комунікації з усіма зацікавленими сторонами,
зокрема з громадськістю, журналістами, депутатським корпусом, іншими органами влади
Видання нормативно-правових Закон України від 9 грудня 2011 протягом року
Департамент
Видано нормативно-правові
та розпорядчих документів року № 4107-VI «Про Фонд
комунікацій та
та розпорядчі документи
Фонду щодо впровадження державного майна України» (із
маркетингу
Фонду
системи
ефективної змінами)
комунікації з громадськістю, Закон України від 18 січня 2018
журналістами, депутатським року
№ 2269-VIII
«Про
корпусом, іншими органами приватизацію
державного
і
влади
комунального майна»
Інформаційне
наповнення
блогів з метою висвітлення
діяльності Фонду на сайтах
інформаційних агенцій

Закон України від 9 грудня 2011 протягом року
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)
Закон України від 18 січня 2018
року
№ 2269-VIII
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»
Закон України від 9 грудня 2011 протягом року
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)

Розміщення
інформаційних
повідомлень про діяльність
Фонду державного майна
України
на
офіційному
вебсайті Фонду:
Закон України від 18 січня 2018
http://www.spfu.gov.ua
року
№
2269-VIII
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»
Публікація повідомлень про Закон України від 9 грудня 2011 протягом року
діяльність Фонду з питань року № 4107-VI «Про Фонд
приватизації, розміщених на державного майна України» (із
вебсайті Фонду:
змінами)

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Опубліковано
матеріали
щодо висвітлення діяльності
Фонду

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Розміщено
інформаційні
повідомлення про діяльність
Фонду

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Опубліковано повідомлення
про діяльність Фонду з
питань приватизації
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1

2
www.privatization.gov.ua

Участь
у
проведенні
міжнародних
та
міжрегіональних
заходів,
онлайн
конференцій,
та
онлайн
заходів
(круглих
столів,
презентацій,
конференцій, брифінгів) щодо
яких
забезпечено
інформаційне та організаційне
супроводження
участі
представників Фонду
Розробка та затвердження
«Орієнтовного
плану
проведення консультацій на
рік» та внесення змін до нього

3
4
Закон України від 18 січня 2018
року
№ 2269-VIII
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»
Закон України від 9 грудня 2011 протягом року
року № 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами)

5

6

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Проведено заходи

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Видано
накази
щодо
затвердження «Орієнтовного
плану
проведення
консультацій на рік» та
внесення змін до нього
Звіт
(щомісячний
та
щоквартальний)

Закон України від 18 січня 2018
року
№ 2269-VIII
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»

Постанова КМУ від 03.11.2020 протягом року
№ 966 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики» (зі
змінами)
Проведення консультацій з Постанова КМУ від 03.11.2020 протягом року
громадськістю щодо проектів № 966 «Про забезпечення участі
нормативно-правових
актів громадськості у формуванні та
розробником яких є Фонд
реалізації державної політики» (зі
змінами)
Доручення КМУ від 27.09.2016
№ 32964/1/1-16
Організація та забезпечення Постанова КМУ від 03.11.2020 протягом року
діяльності Громадської ради № 966 «Про забезпечення участі
при Фонді державного майна громадськості у формуванні та
України
реалізації державної політики» (зі
змінами)

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Видано
накази
щодо
формування
та
плану
діяльності Громадської ради
при Фонді державного майна
України
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1

2

3
4
Організація
проведення Постанова КМУ від 05.11.2008 у разі
громадської
експертизи № 976 «Про затвердження надходження
діяльності Фонду
Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади»
Організація роботи «гарячої Розпорядження
КМУ
від протягом року
лінії» Фонду
09.06.2011
№
589-р
«Про
схвалення Концепції створення
Національної
системи
опрацювання звернень до органів
виконавчої влади»

Організація
прийомів
громадян керівним складом
Фонду

доручення Секретаріату КМУ від
24.10.2011 №11661/0/2-11
Закон України від 02.10.1996 протягом року
№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»
Закон України від 13.01.2011 протягом року
№ 2939-IV «Про доступ до
публічної інформації» (зі змінами)

Організація обліку запитів та
надання інформації відповідно
до запитів на публічну
інформацію, розпорядником Закон України від 02.10.1996
якої є Фонд, та звернень № 393/96-ВР «Про звернення
громадян
громадян» (зі змінами)
Постанова КМУ від 27.11.2019
№ 976

5
Департамент
комунікацій та
маркетингу

6
Організовано
проведення
громадської
експертизи
діяльності Фонду

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Проведено консультації

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Організовано
прийомів

Департамент
комунікацій та
маркетингу

Організовано
реєстрацію
запитів, звернень

проведення
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1

2

3
4
Забезпечення
взаємодії
з Постанова КМУ від 27.11.2019 протягом року
державною
установою № 976
«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»
Організація підготовки та
Щоквартально
подання річних звітів Фонду,
Щорічно
щоквартальних
аналітичних
довідок про роботу Фонду
державного майна України, а
також їх розміщення на
офіційному вебсайті Фонду

5
Департамент
комунікацій та
маркетингу

6
Забезпечено взаємодію з
державною
установою
«Урядовий
контактний
центр»

Департамент
законодавчого
забезпечення та
аналітики

Аналітична довідка про
роботу Фонду державного
майна України у І кварталі, І
півріччі, за 9 місяців 2020
року та річний звіт Фонду.

Організація підготовки та
подання звітів до органів
державної влади про роботу
Фонду щодо виконання рішень
Президента
України,
Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України

Департамент
законодавчого
забезпечення та
аналітики

Листи

Щомісячно
Щоквартально
Щорічно

Завдання 0447. Залучити міжнародну експертну та технічну допомогу до виконання основних завдань Фонду.
Посилити співпрацю з міжнародними організаціями
Поширення інформації про
об’єкти
приватизації
у
представництвах міжнародних
організацій, посольствах з
метою залучення потенційних

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

Управління
євроінтеграції та
взаємозв’язку з
міжнародними
організаціями

Інформаційно-аналітичні
матеріали
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1

2
покупців та інвесторів
процесу приватизації

3
до Закон України від 18 січня 2018
року
№
2269-VIII
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»

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
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

4

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

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

5

Управління
євроінтеграції та
взаємозв’язку з
міжнародними
організаціями
Управління
корпоративних прав
держави
Управління
євроінтеграції та
взаємозв’язку з
міжнародними
організаціями

6

Звіти
Забезпечено підготовку

Проведення
публічних
кампаній
щодо
популяризації
інформаційних
систем
Фонду, його роботи та
процесів
приватизації
в
Україні,
зокрема
розроблення
друкованих,
відео- та інших рекламних
матеріалів
Підготовка
пропозицій,
моніторинг, звітність

Організація
залучення Закон України від 9 грудня 2011 Протягом року
Управління
зовнішньої
допомоги
для року № 4107-VI «Про Фонд
євроінтеграції та
вирішення нагальних проблем державного майна України» (із
взаємозв’язку з
у
сфері
приватизації, змінами)
міжнародними
оціночної
діяльності
та
організаціями
корпоративного управління
Завдання 0448. Інформування громадськості та заінтересованих ділових кіл щодо процесів
приватизації шляхом видання офіційного друкованого видання Фонду
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1

2
Видання газети «Відомості
приватизації»

3
4
Закон України від 9 грудня 2011 протягом року
року
№ 4107-VI «Про Фонд
державного майна України» (із
змінами);

5
Департамент
комунікацій та
маркетингу

6
Видано газету «Відомості
приватизації»

Закон України від 18 січня 2018
року
№
2269-VIII
«Про
приватизацію
державного
і
комунального майна»;
Закон України від 23 вересня 1997
року № 539/97-ВР «Про порядок
висвітлення діяльності органів
державної влади та органів
місцевого
самоврядування
в
Україні
засобами
масової
інформації»
Завдання 0449. Забезпечити аналіз та опрацювання законопроєктів, внесених до Верховної Ради України
народними депутатами України, для запобігання гальмуванню реалізації державної політики
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

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
Департамент
законодавчого
забезпечення та
аналітики
Структурні
підрозділи Фонду

Подання позиції Фонду до
законопроєктів до КМУ,
ВРУ, державним органам

Подання проєктів експертних
висновків до законопроєктів до

КМУ, державним органам
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2

3
Проведення,
участь
у Постанова Кабінету Міністрів
проведенні експертизи законів України від 18 липня 2007 р.
України, що подаються на № 950 «Про затвердження
підпис Президентові України. Регламенту Кабінету Міністрів
України»

4
Протягом року

5
Департамент
законодавчого
забезпечення та
аналітики
Структурні
підрозділи Фонду

6
Подання проєктів експертиз
законів України до КМУ,
державним органам

