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Національне агентство з 
питань запобігання корупції

Про розгляд проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
Державної антикорупційної програми 
на 2023–2025 роки»  

Фонд державного майна України (далі – Фонд) опрацював проєкт 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
антикорупційної програми на 2023–2025 роки», надісланий листом 
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне 
агентство) від 27.11.2022 № 10-05/24165-22, та надає свої пропозиції.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам 
релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення 
держави» № 2468-ІХ від 28 липня 2022 року (далі – Закон). Зазначеним 
Законом внесено зміни до Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 

Зокрема: спрощується порядок здійснення заходів з підготовки об’єктів 
до приватизації; скорочуються строки проведення аукціонів; 
запроваджується продаж об’єктів великої приватизації на електронних 
аукціонах; підготовка об’єктів великої приватизації здійснюватимется без 
залучення державним органом приватизації радників. 

На виконання зазначеного Закону розроблено проєкт постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації», який не 
потребує проведення громадського обговорення, та який надіслано на 
погодження до заінтересованих органів.

Наразі, передача єдиних майнових комплексів державних підприємств 
із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління 
Фонду здійснюється на виконання рішень Кабінету Міністрів України у 
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 
вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності» (із змінами).

При цьому, станом на сьогодні з метою спрощення та прискорення 
передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств постановою 
Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2022 року № 993 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 внесено зміни 
щодо пакета документів, необхідних для складання та підписання акта 
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приймання-передачі об’єкта. А саме, доповнено Положення про порядок 
передачі об’єктів права державної власності пунктом 102 згідно з яким, якщо 
органом, що приймає об’єкт є Фонд, то у разі ненадання документів, Фонд 
може скласти акт приймання-передачі на підставі наявних у нього 
документів та відомостей з відкритих відповідних державних реєстрів, 
зокрема Єдиного реєстру об’єктів державної власності та Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на 
нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.

Передача об’єктів, щодо яких державним органом приватизації 
прийнято рішення про приватизацію, здійснюється на виконання частини 
другої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» у порядку, встановленому постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 389 «Про затвердження 
Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном державних 
підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з 
прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації 
об’єкта приватизації» (із змінами).

Цим Порядком також встановлено чіткий механізм передачі єдиних 
майнових комплексів державних підприємств, щодо яких прийнято рішення 
про приватизацію, із сфери управління уповноважених органів управління до 
сфери управління Фонду та визначено вичерпний перелік документів, які 
необхідні для оформлення такої передачі. 

У разі непередачі уповноваженим органом управління єдиного 
майнового комплексу державного підприємства до сфери управління 
державного органу приватизації у місячний строк з дня прийняття рішення 
про його приватизацію Кабінет Міністрів України приймає рішення про 
передачу об’єкта до сфери управління державного органу приватизації.

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо:
у додатку 1 «Очікувані стратегічні результати з виконання Державної 

антикорупційної програми на 2023–2025 роки» у описовій частині Проблеми 
2.4.2. «Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання 
покупцями умов продажу об’єкта приватизації» слова «Процедури передачі 
активів для приватизації потребують удосконалення та спрощення, 
повноваження Фонду державного майна України із підготовки об’єктів до 
приватизації не є достатніми та оптимальними.» виключити;

у пункті 2.4.2.1. додатку 1 «Запроваджено інструменти запобігання 
проявам негативного впливу органів приватизації та організаторів 
приватизаційних аукціонів на кількість учасників та конкуренцію» у стовбці 
«Показник (індикатор) досягнення» підпункти 1) та 2) виключити;

у додатку 2 «Заходи з виконання Державної антикорупційної програми 
на 2023–2025 роки» у Проблемі 2.4.2. «Недостатня прозорість процедур 
приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації» 
заходи 2.4.2.1.1 – 2.4.2.1.7 виключити.



Крім того, між Фондом та Фондом «Євразія» був укладений 
Меморандум про співробітництво від 05 січня 2021 року № 1 щодо співпраці 
в рамках Проєкту під назвою «Прозорість та підзвітність у державному 
управлінні та послугах (TAPAS)».

В рамках реалізації цілі вищезазначеного Проєкту між Фондом 
«Євразія», акредитованого в Україні як виконавець проєкту міжнародної 
технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 
послугах (TAPAS)», та Фондом, Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ІТ ЕСКОРТ» укладено договір № TAPAS-AGR-2021-093 від 30 грудня 2021 
року з метою створення онлайн платформи управління орендою державного 
майна, що складається з окремих модулів, один з яких передбачає містити 
дані з Єдиного реєстру об’єктів державної власності з метою формування 
відомостей, зокрема стосовно майна, яке передається в оренду, для передачі 
таких даних до електронної системи «Prozorro.Sale».

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо:
у підпункті 5 (показник (індикатор) досягнення) Очікуваного 

результату 2.4.2.3. Проблеми 2.4.2. пункту 2.4. Державний та приватний 
сектори економіки розділу ІІ. Запобігання корупції у пріоритетних сферах 
додатку 1 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки 
Очікуваних стратегічних результатів з виконання Державної антикорупційної 
програми на 2023–2025 роки; 

у змісті заходів 2.4.2.3.4 та 2.4.2.3.5. Очікуваного стратегічного 
результату 2.4.2.3. Проблеми 2.4.2. пункту 2.4. Державний та приватний 
сектори економіки розділу ІІ. Запобігання корупції у пріоритетних сферах 
додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки 
Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 
2023 – 2025 роки.

Слова по тексту у вказаних підпунктах «Єдиним реєстром об’єктів 
державної власності» замінити на слова по тексту «онлайн платформою 
управління орендою державного майна».

Додатково, пропонуємо Очікувані стратегічні результати та Заходи з 
виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, 
зазначені в додатках 1 та 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 
2025 роки, зокрема Очікувані стратегічні результати 2.4.3.1. Проблеми 2.4.3. 
пункту 2.4. Державний та приватний сектори економіки розділу ІІ 
Запобігання корупції у пріоритетних сферах, викласти в редакції, що 
додається.

Додатки: на 9 арк.

Голова Фонду Рустем УМЄРОВ

Ірина Муштатенко 
200-36-05


