Інформація Фонду державного майна України
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І. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
3. Інституційний розвиток системи органів виконавчої влади і позбавлення їх невластивих та дублюючих функцій
1. Приведення
упорядкування
IV квартал
міністерства
позбавлення
Виконується.
положень про
функцій та
інші центральні
органів
З метою приведення Закону України «Про
міністерства та
повноважень в
органи виконавчої
виконавчої
Фонд
державного
майна
України»
у
інші центральні
системі
влади
влади
відповідність до пункту 12 частини першої
органи
виконавчої влади
Нацдержслужба
невластивих, статті 85 Конституції України, Закону України
виконавчої влади
Секретаріат
надлишкових «Про центральні органи виконавчої влади»,
у відповідність із
Кабінету Міністрів
та
Закону України «Про Кабінет Міністрів
законодавством,
України
корупційних України», Закону України «Про державну
що визначає їх
функцій
службу» Фондом розроблено проект Закону
виключну сферу
України «Про внесення змін до Закону України
повноважень та
«Про Фонд державного майна України» (далі –
відповідальності
проект Закону).
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку)
погодило зазначений проект Закону без
зауважень, Міністерство фінансів України (далі
- Мінфін) висловило свої зауваження до проекту
Закону, Міністерство юстиції України надало
завізований проект Закону разом з висновком.
Листом від 20.09.2016 № 10-43-17877 Фонд
подав проект Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про Фонд державного
майна України» на розгляд до Кабінету
Міністрів України.
На виконання протокольного рішення
Урядового комітету з питань економічної,
фінансової та правової політики, розвитку
паливно-енергетичного
комплексу,
інфраструктури, оборонної та правоохоронної
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2. Оптимізація
структури
апаратів
центральних
органів
виконавчої влади
з метою
приведення їх
організаційних
структур у
відповідність з
функціональним
навантаженням

оптимізація
робочих процесів
в органах
виконавчої влади

III - IV
квартали

міністерства
інші центральні
органи виконавчої
влади
Нацдержслужба

ліквідація
зайвих

управлінських

ланок

діяльності від 13.10.2016 № 22 Фонд листом від
17.10.2016 № 10-43-19659 надіслав проект
Закону на погодження до Мінфіну.
Листом від 03.11.2016 № 31-08030-0314/30992 Міністерство фінансів України
погодило проект Закону.
Міністерство юстиції України листом від
11.11.2016
№
39513/18838-0-26-16/7.1
підтвердило, що інформація викладена у
висновку Міністерства юстиції України від
19.08.2016 № 13077-0-26-16/7.1 залишається
актуальною.
Фонд
листом
від
14.11.2016
№ 10-43-22003 надіслав проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про
Фонд державного майна України» на розгляд до
Кабінету Міністрів України.
Виконано.
Гранична чисельність Фонду станом на
01.01.2014 становила 544 штатних одиниць, а
регіональних відділень Фонду (далі –
регіональні відділення) – 2081 штатні одиниці.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання
затвердження
граничної
чисельності
працівників апарату та територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів» (зі змінами) протягом 20142016 років штатну чисельність працівників
апарату Фонду було скорочено до 460 штатних
одиниць, а штатну чисельність регіональних
відділень – до 1194 штатних одиниць. Тобто, за
період з 2014 року по 2016 рік відбулося
скорочення штатної чисельності працівників
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3. Систематичне
звітування
центральних
органів
виконавчої влади

підвищення
ефективності
роботи органів
виконавчої влади

II квартал

апарату Фонду та його регіональних відділень
на 37%.
Проведено аналіз функцій, повноважень та
обсягів робіт за напрямками діяльності Фонду та
його регіональних відділень. За результатами
функціонального
обстеження
повністю
переформатовано
структуру
органів
приватизації. Організаційна структура Фонду та
його регіональних відділень розроблена та
затверджена з урахуванням завдань та
повноважень, визначених Законом України
«Про Фонд державного майна України» та
положень про регіональні відділення.
Штатні розписи Фонду та його регіональних
відділень відповідають вимогам, передбаченим
Законом України від 10.12.2015 № 889-VIII
«Про державну службу», щодо співвідношення
кількості посад державної служби категорії «А»
і «Б» до штатної чисельності.
міністерства
систематичне
Виконується постійно відповідно до
інші центральні
публічне
законодавства з питань приватизації.
органи виконавчої
звітування
Інформація про роботу Фонду щомісяця
влади
відповідних
подається до Президента України та Кабінету
Секретаріат Кабінету органів
Міністрів
України
(листи
Фонду
Міністрів України
виконавчої
від 11.02.2016 № 10-18-2425, № 10-18-2426, від
влади про
14.03.2016 № 10-50-4332, № 10-50-4333, від
результати
14.04.2016 № 10-50-6934, № 10-50-6935, від
своєї роботи 16.05.2016 № 10-50-8991, № 10-50-8992, від
14.06.2016 № 10-50-11271, № 10-50-11273, від
14.07.2016 № 10-50-13601, № 10-50-13602, від
15.08.2016 № 10-50-15593, № 10-50-15594,
від 14.09.2016 № 10-50-17534, № 10-50-17535,
від 17.10.2016 № 10-50-19680, № 10-50-19681,
від 14.11.2016 № 10-50-22016, № 10-50-22017.
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Листами
Фонду
від
16.05.2016
№ 10-50-8993, № 10-50-8994, № 10-50-8997,
від
16.08.2016
№
10-50-15621,
№ 10-50-15623, № 10-50-15622, від 15.11.2016
№ 10-50-22021, № 10-50-22088, № 10-50-22087
до Президента України, Голови Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України надано
Аналітичну довідку про роботу Фонду.
Аналітичні матеріали оприлюднено на
офіційному веб-сайті Фонду.
II. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
1. Бюджетна реформа

1.Забезпечення
підвищення
ефективності
видатків

здійснення
головними
розпорядниками
бюджетних
коштів на
постійній основі
аналізу видатків
та забезпечення
ефективності їх
розподілу та
витрачання

III квартал

головні
розпорядники
бюджетних коштів

2. Визначення
чіткого бачення
наслідків реформ
та включення
заходів з їх
реалізації до
Основних
напрямів
бюджетної
політики та
бюджетних

формування
II - III квартали головні
розпорядники
головними
бюджетних коштів
розпорядниками
бюджетних
коштів чітких
короткострокових
та стратегічних
планів, які мають
стати основою для
бюджетного

забезпечення
головними
розпорядник
ами більш
ефективного
планування
та розподілу
видатків
державного
бюджету на
пріоритетні
напрями
розроблення
головними
розпорядника
ми бюджетних
коштів
стратегічних
планів,
відповідно до
яких буде
визначено, на
які цілі

Виконано.
Фондом на постійній основі проводиться
аналіз видатків та здійснюється ефективне
планування та розподіл видатків державного
бюджету на пріоритетні напрямки.

Виконано.
Наказом Фонду від 14 липня 2016 року
№ 1355 затверджено План діяльності Фонду
державного майна України на 2016 – 2018 роки,
який є основою для бюджетного планування, а
також послідовної приватизаційної політики.
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запитів

планування, а
також послідовної
політики у певній
галузі

міністерства
та інші органи
виконавчої
влади
планують
спрямовувати
бюджетні
кошти в
середньострок
овій
перспективі

4. Формування
збалансованого
бюджету за
принципом «від
першої гривні» з
урахуванням
проведення
галузевих реформ

посилення
обґрунтованості
видатків;
концентрація
коштів на
пріоритетних
напрямах
(реформах)

4. Приватизація
запланованих на
2016 рік
державних
підприємств

4. Приватизація об’єктів державної власності та
проведення
протягом року Фонд державного
конкурсів з
майна
приватизації
державних
підприємств

III - IV
квартали

Мінфін
головні
розпорядники
бюджетних коштів

формування
збалансованог
о проекту
Державного
бюджету
України на
2017 рік з
урахуванням
проведення
галузевих
реформ

Виконано.
Фондом було підготовлено бюджетний запит
до проекту державного бюджету на 2017 рік та
проекту прогнозу державного бюджету на 20182019 роки за КПКВК 6611010 та КПКВК
6611020 та листом від 09.08.2016 № 10-14-15279
направлено до Міністерства фінансів України. В
бюджетній пропозиції Фонду було посилено
обґрунтованість видатків Фонду та забезпечено
концентрацію коштів на пріоритетних напрямах.

реформа корпоративного управління
залучення
Виконується.
приватних
Постановою Кабінету Міністрів України від
інвестицій,
31 серпня 2016 р. № 588 внесено зміни до
зменшення
постанови Кабінету Міністрів України від 12
кількості
травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої
державних
та конкурентної приватизації у 2015 - 2017 роках»
підприємств в частині викладення в новій редакції додатків 1 і
2 до постанови, в тому числі доповнено додаток 1
до постанови 74 новими об’єктами та додаток 2 66 новими об’єктами.
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З метою реалізації прийнятих змін до
постанови:
- наказом Фонду від 23.09.2016 № 1761
затверджено Перелік об’єктів груп В, Г, які
підлягають продажу в 2016 році;
- наказом Фонду від 23.09.2016 № 1762
затверджено План-графік виставлення об’єктів
груп В, Г на продаж в 2016 році;
- наказом Фонду від 23.09.2016 № 1763
внесено зміни до наказу Фонду від 15 червня 2015
року № 857 «Про затвердження Переліків об’єктів
групи Е, що підлягають приватизації у 2015-2016
роках».
Основні надходження від приватизації
державного майна плануються від продажу
інвестиційно-привабливих об’єктів, зокрема:
- ПАТ «Одеський припортовий завод»
(99,567 %);
АК «Харківобленерго» (65,0 %),
ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2 %),
ПАТ «Миколаївобленерго» (70 %),
ПАТ «Хмельницькобленерго» (70,0 %),
ВАТ «Тернопільобленерго» (51,0 %),
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» (99,9 %),
ПАТ «Одеська ТЕЦ» (99,99 %),
ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (99,8 %),
ПАТ
«Миколаївська
ТЕЦ»
(99,912 %) тощо.
Відповідно до Закону України
«Про
приватизацію державного майна» контрольні
пакети акцій вищезазначених інвестиційнопривабливих об’єктів пропонуватимуться до
продажу за конкурсом, умови проведення
конкурсів
затверджуватимуться
окремими
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рішеннями Уряду.
За поданням Фонду Кабінет Міністрів України
розпорядженням
від
19.10.2016
№ 746-р затвердив умови продажу державного
пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Одеський припортовий завод» за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону. Початкова ціна державного пакета
акцій товариства становить 5,16 млрд грн.
Кабінет Міністрів України розпорядженням
від 26.10.2016 № 781-р затвердив умови продажу
державного пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону. Початкова ціна державного
пакета акцій товариства становить 155 млн грн.
Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів
України про затвердження умов продажу пакетів
акцій АК «Харківобленерго», ПАТ «Одеська
ТЕЦ», подано на розгляд Уряду.
У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету
Міністрів
України
від
31 серпня 2016 р. № 588 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 12
травня 2015року № 271» Фондом розроблено
проект
розпорядження
Кабінету
МіністрівУкраїни «Про внесення змін до деяких
розпоряджень Кабінету Міністрів України з
питань приватизації», відповідно до якого
пропонується:
- прийняти рішення про приватизацію
належних державі пакетів акцій ВАТ «Оріана»,
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат»,
ПАТ
«Турбоатом»,
ПАТ
по
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газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз»,
ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»,
ВАТ
«Автоливмаш»,
ПАТ
«Кам’янецьПодільськсільмаш»,
ВАТ
«Оснастка»
та
затвердити плани розміщення акцій зазначених
товариств;
- подовжити терміни розміщення пакетів акцій
ВАТ
«Тернопільобленерго»,
ВАТ
«Запоріжжяобленерго», АК «Харківобленерго»,
ПАТ
«Хмельницькобленерго»,
ПАТ
«Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго»,
ПАТ
«Донбасенерго»,
ПАТ
«ДТЕК
Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ
«ДТЕК
Дніпрообленерго»,
ПАТ
«ДТЕК
Донецькобленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ
«Центренерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ
«Херсонська ТЕЦ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ
«Миколаївська
ТЕЦ»,
ПАТ
«Одеський
припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ
«Івано-Франківський
локомотиворемонтний
завод» до 30 листопада 2017 року.
Листом від 23 листопада 2016 року
№ 10-19-22696 проект подано на розгляд Уряду.
З початку року в газеті «Відомості
приватизації» Фондом було оприлюднено 13 (4 –
повторно) інформаційних повідомлень про
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств (з них 1 підприємство
групи Г, що має стратегічне значення). Сумарна
початкова ціна – 19 113, 604 млн грн, а саме:
Центральним апаратом Фонду оголошено
7 (1 - повторно) конкурів з продажу пакетів акцій
АТ. Сумарна початкова ціна пакетів акцій –
18 578, 578 млн грн.
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В газеті «Відомості приватизації» від
31.10.2016 № 87 (1003) оголошено конкурс з
продажу пакета
акцій
ПАТ
«Одеський
припортовий завод» - розміром 99,567%
статутного
капіталу.
Підприємство
має
стратегічне значення. Початкова ціна пакета 5 160 млн грн. Проведення конкурсу заплановано
на 14.12.2016.
Регіональними
відділеннями
Фонду
оголошено 6 (3 - повторно) конкурсів з продажу
пакетів акцій АТ. Сумарна початкова ціна пакетів
акцій – 535, 026 млн грн.
З початку року на аукціонах через фондові
біржі загалом пропонувалося до продажу 72
пакети акцій 39 акціонерних товариств, що
належать державі, номінальною вартістю –
482,578 млн грн.
За підсумками торгів на фондових біржах у
2016 році було продано 12 пакетів акцій. З них, на
аукціоні:
за методом на підвищення ціни
продано 2 пакети акцій АТ,
за методом зниження ціни продано 9
пакетів акцій АТ,
проведено
перший
в
історії
приватизації аукціон без оголошення ціни на
якому продано 1 пакет акцій АТ.
Вартість продажу по укладених контрактах
на фондових біржах становить 9,174 млн грн.
На відкритих грошових регіональних
аукціонах продано пакет акцій розміром 15,05 %
статутного капіталу ПАТ «Одеський завод
радіально-свердлильних верстатів» на суму
2,466 млн грн.
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Надходження коштів до державного бюджету
від продажу акцій АТ на фондових біржах та
відкритих грошових регіональних аукціонах
склали - 11,640 млн грн.
З початку року в газеті
«Відомості
приватизації»
Фондом
оприлюднено
14
повідомлень (6 - повторно) про проведення
продажу 8 об’єктів групи Е на аукціоні за
грошові кошти та вживаються заходи щодо
виставлення державних пакетів акцій 8
акціонерних товариств.
30 листопада 2016 відбувся аукціон з продажу
пакета акцій Українського банку реконструкції і
розвитку (99,9%). Пакет акцій продано за 82,8
млн грн. ЄМК Мигіївської ТЕЦ був проданий
22 листопада 2016 року на конкурсі з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону. Ціна
продажу піднялася у 5 разів порівняно зі
стартовою і склала 52,5 млн грн. На конкурсі з
відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону 24 листопада 2016 році був проданий
ЄМК Костянтинівської ГЕС за 64 млн грн, при
стартовій ціні 13,8 млн грн.
На сьогодні здійснюються заходи з укладання
договорів
купівлі–продажу
вищезазначених
об’єктів. Надходження коштів від приватизації
очікуються після укладання договорів.
За оперативними даними, станом на
30.11.2016 від продажу пакетів акцій АТ та
інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з
приватизацією державного майна, надійшло
83 234,93 тис. грн.
III. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
1. Реформа ринку природного газу (відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС)
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3. Визначення
моделі
відокремлення
транспортування
газу

реалізація
положень Закону
України «Про
ринок
природного газу»
та
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 25 березня
2015 р. № 375
«Питання
реформування
газового
сектору»

II - III
квартали

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
Фонд державного
майна

забезпечення
подальшої
лібералізації
та
демонополіза
ції ринку
природного
газу

Виконується.
Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову від 30 вересня 2015 року № 796
«Про скасування пунктів 1 і 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2012
року № 770 та внесення змін до постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 25 травня 1998 року № 747», відповідно до
якої розподільні газонафтопроводи та споруди
на них відносяться до переліку майна, яке
використовується
для
забезпечення
транспортування, зберігання та розподілу
нафти, нафтопродуктів та природного газу і яке
відповідно до законодавства не підлягає
приватизації та передається Національній
акціонерній компанії «Нафтогаз України» у
користування.
Фонд погодив із зауваженнями проект
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі
питання використання об’єктів державної
власності
для
забезпечення
розподілу
природного газу» (далі – проект постанови) та
проект «Типового договору про експлуатацію
майна газорозподільних систем, що належать
державі», розроблений Мінекономрозвитку та
надісланий до Фонду листом від 19.02.2016
№ 3222-02/4710-08.
Доопрацьований
проект
постанови
Мінекономрозвитку листом від 07.04.2016
№ 3222-13/10276-03 надіслано до Фонду.
Проектом
постанови
передбачається
унормування питання порядку використання
об’єктів,
які
забезпечують
розподіл
природного газу.
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З метою узгодження цього питання та
напрацювання
оптимального
механізму
використання об’єктів державної власності для
забезпечення розподілу природного газу, Фонд
виступив з пропозицією проведення наради із
всіма зацікавленими сторонами, про що
повідомив Мінекономрозвитку листом від
13.05.2016 № 10-24-8893.
Крім того, Фонд опрацював проект Закону
України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення
умов функціонування ринку природного газу»,
надісланого листом Міненерговугілля від
09.06.2016 № 01/31-6084 та погодив його із
зауваженнями
листом
від
08.07.2016
№ 10-24-13031.
У відповідь на лист Мінекономрозвитку
від 05.08.2016 № 3222-3/24740-03 щодо
надання остаточних обґрунтованих пропозицій
стосовно варіантів вирішення питання передачі
в користування газорозподільних систем Фонд
листом від 08.08.2016 № 10-24-15153 висловив
в межах повноважень позицію стосовно
зазначеного питання.
У свою чергу за результатами наради,
проведеної під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра
України
–
Міністра
економічного розвитку і торгівлі України
Кубіва С. І., стосовно обговорення проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі
питання використання об’єктів державної
власності
для
забезпечення
розподілу
природного газу», що відбулася 02.08.2016,
Фонд надав кандидатури для включення до
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складу робочої групи, яку вирішено утворити
для
ґрунтовного
опрацювання
питання
передачі в користування газорозподільних
систем.
30 серпня 2016 року представник Фонду
взяв участь в нараді, яка відбулася у Мінфіні, з
питань обговорення проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі питання
використання об’єктів державної власності для
забезпечення розподілу природного газу»,
зокрема щодо питання зарахування коштів,
одержаних за користування газорозподільними
мережами, до Державного бюджету України.
Також
Фондом
опрацьовано проект
розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про
утворення
ПАТ
«Магістральні
газопроводи України», що надійшов з листом
Міненерговугілля від 21.09.2016 № 01/12-9971.
На виконання доручення Прем’єр - міністра
України від 21.09.2016 № 43002/9/1-15 Фонд
листом від 28.09.2016 № 10-24-18419
проінформував
Мінекономрозвитку
щодо
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі
питання
використання
об’єктів
державної
власності
для
забезпечення
розподілу природного газу».
Враховуючи результати наради, проведеної
під
головуванням
Віце-прем’єр-міністра
України В. Кістіона, що відбулася 01.11.2016,
Фонд листом від 02.11.2016 № 10-24-21133 на
адресу Мінекономрозвитку надав кандидатури
для включення до складу робочої групи з
питань використання об’єктів державної
власності
для
забезпечення
розподілу
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природного газу (далі – Робоча група).
У свою чергу, представник Фонду - член
Робочої групи у листопаді 2016 року
взяв участь у трьох засіданнях Робочої групи.
На виконання завдань, визначених у
пунктах 2 та 3 протоколу засідання Робочої
групи, яке відбулося 07.11.2016, Фонд листом
від 09.11.2016 № 10-24-21701 проінформував
Мінекономрозвитку щодо зауважень Фонду
стосовно
суб’єкта
управління
газорозподільними мережами.
Також, на виконання завдань, визначених у
пунктах 2 та 3 протоколу засідання Робочої
групи під головуванням Віце-прем’єр-міністра
України Кістіона В.Є., яке
відбулося
18.11.2016, Фонд
листом від 24.11.2016
№
10-24-22933
поінформував
Мінекономрозвитку
щодо
необхідності
законодавчого
закріплення
платного
користування газорозподільними мережами та
надав пропозиції стосовно визначення способу
такого платного користування з урахуванням
особливостей майна.

