
Додаток № Ідо листа Мінфіну 
від 28.01.2021 року № 04140-15-2/2577

ІНФОРМАЦІЯ
661 Фонд державного майна України____ ________________________________________________________________________________________

(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики

за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках
тис, грн

Найменування 2018 рік 
звіт

2019 рік 
звіт

2020 рік

план
зі змінами

звіт
відхилення 

звітних 
показників від 

планових
1 2 3 4 5 6

Видатки, всього 347 236,5 338 604,7 505 597,7* 453 517,7* - 52 080,0 *

у т. ч. загальний фонд 347 044,3 337 992,6 503 166,4 453 323,4 - 49 843,0

спеціальний фонд 192,2 612,1 2 431,3* 194,3* - 2 237,0*

Надання кредитів, всього - _ _ _ -

у т. ч. загальний фонд - _ _ - -

спеціальний фонд - _ _ - -

Всього видатки та надання кредитів 347 236,5 338 604,7 505 597,7* 453 517,7* - 52 080,0 *

у т. ч. загальний фонд 347 044,3 337 992,6 503 166,4 453 323,4 - 49 843,0

спеціальний фонд 192,2 612,1 2 431,3* 194,3* - 2 237,0*

*Примітка: Відповідно до п.2 ст. 25 Закону України від 18.01.2018 № 2269-УПІ “Про приватизацію державного і комунального майна'’ у разі 
делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у  комунальній власності, державним органам приватизації органи 
місцевого самоврядування передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам 
приватизації витрат, пов ’язаних з приватизацією зазначеного майна. У формі за 2020 роком за спеціальним фондом (план, факт) враховані Фондом 
субвенції на делеговані повноваження: у плані — 7,2 тис.грн, факті — 3,4 тис.грн (див. форму № 4-4д за 2020 рік).



2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 }оках

Найменування, одиниця виміру 2018 рік 
факт

2019 рік 
факт

2020 рік

план факт

відхилення 
фактичних 

показників від 
планових

1 2 3 4 5 6

Ціль 1 Масштабна прозора приватизація державної власності. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна.
Продані земельні ділянки
несільськогосподарського призначення або прав на 
них, що перебувають у державній власності, на 
яких розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію 
державного майна" від 04.03.1992 № 2163-ХІІ) 12
Надходження коштів до Державного бюджету 
України від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на 
них, що перебувають у державній власності, на 
яких розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію 
державного майна" від 04.03.1992 № 2163-ХІІ) 3 163,1
Рівень виконання планових обсягів надходження 
від приватизації державного майна до Державного 
бюджету України 75,7
Рівень виконання планових обсягів надходження 
коштів від приватизації державного майна до 
Державного бюджету України 3,2 100 449,6 349,6
Рівень виконання планових обсягів надходження 
коштів до Державного бюджету України від 
продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на 
них, що перебувають у державній власності, на 
яких розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію 
державного майна" від 04.03.1992 № 2163-ХІІ) 100



Продані об’єкти, в т. ч. разом із земельними 
ділянками несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній власності, на яких 
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації 
(згідно ЗУ "Про приватизацію державного майна" 
від 04.03.1992 № 2163-ХІІ) 302

Кількість проданих об’єктів 407 1153 425 -728
Надходження коштів до Державного бюджету 
України від приватизації державного майна 268 651,1 549 470,5 500 000,0 2 248 165,0 1 748 165,0
Кількість договорів купівлі-продажу, стан 
виконання яких буде контролюватись 591
Кількість укладених договорів купівлі-продажу 
державного майна, стан виконання яких буде 
контролюватись, щодо виконання умов договорів 
приватизації 738 705 789 84
Висновок про досягнення цілі

У 2018 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України 
268 651,1 тис.грн, що складає 75,7% виконання планового показника (355 019,6 тис.грн). Розбіжності між плановими та фактичними показниками 
пояснюються тим, що було заплановано до продажу 431 об'єкт, до кінця року продано 302 об'єкти, решта об'єктів перебувала на різних стадіях 
підготовки до продажу або на торгах. Крім того, загальна кількість договорів, стан виконання яких контролювався у 2018 році, зменшилася, тому 
що регіональні відділення Фонду по Донецькій та Луганській областях у наявних умовах не мають можливості здійснювати у повному обсязі 
контроль за виконанням умов за договорами купівлі-продажу.
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, 
що підлягають приватизації до Державного бюджету України перераховано 3 163,1 тис.грн. Виконання планового показника (3 163,1 тис.грн) 
становить 100%. (07.03.2018 набрав чинності Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна". Відповідно до норм даного 
закону об'єкти, які планувалися на приватизацію із земельними ділянками, були включені без земельних ділянок).

У 2019 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України 
549 470,5 тис.грн, що складає 3,2% виконання планового показника (17 100 000,0 тис.грн). Розбіжності між плановими та фактичними 
показниками пояснюються тим, що було заплановано до продажу 813 об'єктів, до кінця року було продано 407 об'єктів, решта об'єктів перебувала 
на різних стадіях підготовки до продажу або на торгах. Загальна кількість договорів купівлі-продажу, щодо яких здійснювався контроль стану 
виконання умов, збільшилася, у зв’язку із взятими протягом року новими договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації.

У 2020 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 
2 248 165,0 тис.грн, що складає 449,6 % виконання планового показника (500 000,0 тис.грн). Крім того, загальна кількість договорів купівлі- 
продажу, щодо яких здійснювався контроль стану виконання умов, збільшилася, у зв'язку із врахованими новими договорами купівлі-продажу 
об'єктів малої приватизації.

Ціль 2 Організація ефективного управління об’єктами державної власності



1. Надходження коштів до Державного бюджету 
України від оренди державного майна

1 445 493,6 
тис.грн

2. Надходження дивідендів до Державного 
бюджету України, нарахованих на акції (частки, 
паї) господарських товариств, які є у державній 
власності, по господарських товариствах, які 
належать до сфери управління Фонду

1 653 177,6 
тис.грн

Висновок про досягнення цілі
У 2018 році відповідно до визначених завдань Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Фондом державного майна 

України перераховано від оренди державного майна 1 445 493,6 тис.грн, що склало 144,6% планового завдання (1 000 000,0 тис.грн).
Надходження дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України склали 1 653 177,6 тис.грн, що становить 
103,0 % від планового завдання (1 600 000,0 тис.грн).

Ціль 3 Організація ефективного управління державною власністю

1. Надходження коштів до Державного бюджету 
України від оренди державного майна

1 554 897,7 
тис.грн

4 100 000 
тис.грн

1 300 861,7 
тис.грн

-2 799 138,3 
тис.грн

2. Надходження дивідендів до Державного 
бюджету України, нарахованих на акції (частки, 
паї) господарських товариств, які є у державній 
власності, по господарських товариствах, які 
належать до сфери управління Фонду державного 
майна України

840 034,9 
тис.грн

247 492 
тис.грн

260 561 
тис.грн

13 069 
тис.грн

Висновок про досягнення цілі
У 2019 році відповідно до визначених завдань Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Фондом державного майна 

України перераховано від оренди державного майна 1 554 897,7 тис.грн, що склало 129,6% планового завдання (1 200 000,0 тис.грн).
Надходження дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України склали 840 034,9 тис.грн, що становить 
132,0 % від планового завдання (637 239,3 тис.грн).

У 2020 році, у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби, встановленням карантину на території України 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОУЮ-19" (зі змінами), який став одним із чинників погіршення платоспроможності суб'єктів господарювання, відповідно до визначених 
завдань Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» перераховано від оренди державного майна до Державного бюджету 
України 1 300 861,7 тис.грн, що склало 31,7% планового завдання (4 100 000,0 тис.грн).

Надходження дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності по 
господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України склали 260 561 тис.грн, що становить 105,3 % 
від планового завдання (247 492 тис.грн).

Ціль 4 Державне регулювання у сфері оцінки майна.



Кількість наданих звітів про оцінку об’єктів, що 
підлягають приватизації____________________
Кількість укладених договорів про оцінку об’єктів, 
що підлягають приватизації___________________ 229 111 320 209
Висновок про досягнення цілі

У 2018 році у зв’язку із змінами у законодавстві з питань приватизації було переглянуто перелік об’єктів, що підлягають приватизації. 
Кількість звітів про оцінку майна фактично збільшилася через включення об'єктів приватизації, у яких відсутня балансова вартість.

У 2019 році переглянуто перелік об’єктів малої приватизації, що підлягали приватизації у 2019 році (зупинено роботу з приватизації та оцінки 
об’єктів); продовжено строк дії висновків про вартість об’єктів малої приватизації, які були затверджені у 2018 році згідно з новою редакцією 
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224; об’єкти щодо яких планувалась переоцінка 
майна були продані на аукціоні за залишковою вартістю.

У 2020 році відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що фактично 
призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 
№ 682 "Про часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки 
у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи, визначеного на початок 
2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 тис.грн. Крім того, 
протягом року були включені нові об'єкти до переліків об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна", зокрема ті, приватизація яких мала здійснюватися за стартовою ціною, визначеною за результатами
проведення незалежної оцінки. Процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2019 році та продовжилася в 2020 році._______________
Ціль 5 Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері 
діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних 
органів приватизації________________________
Тираж видання "Державного інформаційного 
бюлетеня про приватизацію"______________ 11 500
Тираж видання газети "Відомості приватизації" -  
додатка до "Державного інформаційного бюлетеня 
про приватизацію"____________________________ 51 800
Висновок про досягнення цілі

У 2018 році було заплановано вихід Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію за №№ 1-2, 3, 4. Фактично вийшли №№ 1-2, 3-4 
- спарені номери та через великий обсяг інформації, яка підлягала публікації, виникла виробнича необхідність у випуску 21 номера спецвипуску
"Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію". _______________________________________________________________________
Ціль 6 Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення процесів приватизації, управління державною 
власністю, оцінки майна та оціночної діяльності, а також ефективної системи внутрішніх комунікацій.______________________________



Кількість тиражів видання газети "Відомості
приватизації" 52 56 65 9
Висновок про досягнення цілі

У 2019 році фактично вийшов запланований Фондом тираж видання газети "Відомості приватизації".
У 2020 році вийшли додаткові номери газети, пов'язані зокрема зі стартом продажів окремого майна, що перебуває на балансі ДП "Укрспирт"

(мала приватизація)._____________________________ ______________________________________________________________________________

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році 
3.1.

6611010 0411 ___________Керівництво та управління у сфері державного майна_____________
(КПКВКДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми Реалізація державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління 
об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його 
управління

Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1 . Удосконалення управління державною власністю
2. Ведення обліку об’єктів державної власності

3. Проведення оцінки об ’єктів оренди

4. Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна

5. Виконання планових завдань з надходження дивідендів

Видатки / надання кредитів у 2020 році
тис, грн

План
зі змінами Звіт Відхилення 

звітних показників від 
планових

1 2 3 4

Всього 446 329,4* 423 704,3* -22 625,1*
у т. ч. загальний фонд 443 898,1 423 510,0 -20 388,1

спеціальний фонд 2 431,3* 194,3* -2 237,0
*Примітка: Відповідно до п.2 ст. 25 Закону України від 18.01.2018 № 2269-УШ “Про приватизацію державного і комунального майна" у разі 
делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи



місцевого самоврядування передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам 
приватизації витрат, пов’язаних з приватизацією зазначеного майна. У формі за 2020 роком за спеціальним фондом (план, факт) враховані Фондом 
субвенції на делеговані повноваження: у плані -7 ,2  тис.грн, факті -3 ,4  тис.грн (див. форму № 4-4д за 2020 рік).

Ключові результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця

виміру

Планові результативні 
показники

загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом

Фактичні результативні 
показники

загальний
фонд

спеці
альни

й
фонд

разом

Відхилення фактичних від 
планових

загальний
фонд

спеці
альни

й
фонд

разом

7 10 11 12

Надходження 
дивідендів до
Державного бюджету 
У країни, нарахованих 
на акції (частки, паї) 
господарських 
товариств, які є у 
державній власності, 
по господарських 
товариствах, які
належать до сфери 
управління Фонду 
державного майна 
України_____________

тис.грн. 247 492 247 492 260 561 260 561 13 069 13 069

Надходження коштів 
до Державного
бюджету України від 
оренди державного
майна

тис.грн. 4 100 000 4 100 000 1 300 861,7 1 300 861,7 -2 799 138,3 -2 799 138,3

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Щодо результативного показника продукту " Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) 
господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна 
України".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що:
- сплачена сума включає відрахування ПрАТ "Індар" (акт приймання-передачі, затверджений спільним наказом Фонду державного майна України



та ПАТ "Укрмедпром" від 30.06.2020 № 1107/2) частини чистого прибутку до державного бюджету за результатами фінансово-господарської 
діяльності товариства у 2019 році;
- сплачено ПрАТ "Президент-Готель" пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 
2017 році;
- сплатою АТ "Одеська ТЕЦ" частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
В той же час, через обмеженість обігових коштів та замовлень, у результаті запровадження карантину, встановленого з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОУГО-2019) ПрАТ "Президент-Готель" та ПАТ "Науково-технічний комплекс 
"Електронприлад" сплатили частину чистого прибутку не в повному обсязі.

Щодо результативного показника продукту " Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна". 
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються відсутністю нормативно-правової бази необхідної для реалізації норм 
Закону України від 03.10.2019 № 157-ІХ "Про оренду державного та комунального майна", що призвело до того, що у період з лютого по листопад 
місяць 2020 року передача в оренду державного майна була заблокована; жорсткі карантинні заходи, які призвели до того, що значна частина 
орендарів призупинила орендні платежі у зв'язку з неможливістю використовувати орендоване майно та вести господарську діяльність.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Відповідно до визначених завдань Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" надходження дивідендів, нарахованих на акції 

(частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду 
державного майна України склали 260 561 тис.грн, що складає 105,3 % від планового завдання (247 492 тис.грн).

Фондом до державного бюджету від оренди державного майна перераховано коштів на суму 1 300 861,7 тис.грн, які склали 31,7 % від планового 
завдання (4 100 000 тис.грн! у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби, встановленням карантину на території України 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОУІР-19" (зі змінами), який став одним із чинників погіршення платоспроможності суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення 
заборгованості з орендної плати. Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 року № 611 «Деякі питання сплати 
орендної плати за державне майно під час дії карантину» орендарі були звільнені (повністю або частково) від орендної плати.

3.2. 6611020 0411 Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у сфері оцінки 
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності 
Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1. Забезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації.

2. Д ерж авне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

3. Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна.



4. Співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації.

5. Виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна.

Видатки / надання кредитів у 2020 році
тис, грн

План
зі змінами Звіт Відхилення 

звітних показників від 
планових

1 2 3 4

Всього 59 268,3 29 813,4 - 29 454,9

у т. ч. загальний фонд 59 268,3 29 813,4 - 29 454,9

спеціальний фонд - - -

Ключові результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця

виміру

Планові результативні 
показники

Фактичні результативні 
показники

Відхилення фактичних від 
планових

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Кількість укладених 
договорів купівлі- 
продажу державного 
майна, стан виконання 
яких буде
контролюватись, щодо 
виконання умов 
договорів приватизації

од. 705 - 705 789 - 789 84 - 84

2 Кількість проданих 
об’єктів од. 1153 - 1153 425 - 425 -728 - -728

3

Надходження коштів 
до Державного 
бюджету України від 
приватизації 
державного майна

тис.грн. 500 000 - 500 000 2 248 165 - 2 248 165 1 748 165 - 1 748 165



4

Рівень виконання 
планових обсягів 
надходження коштів 
від приватизації 
державного майна до 
Державного бюджету 
України

відс. 100 - 100 449,6 - 449,6 349,6 - 349,6

5

Кількість укладених 
договорів про оцінку 
об’єктів, що 
підлягають 
приватизації

од. 111 - 111 320 - 320 209 - 209

6

Кількість тиражів 
видання газети 
"Відомості 
приватизації"

шт. 56 - 56 65 - 65 9 - 9

Щодо результативного показника продукту "Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання 
яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що загальна кількість договорів купівлі-продажу, щодо яких здійснювався 
контроль стану виконання умов, збільшилась, у зв'язку із врахованими новими договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації.

Щодо результативного показника продукту "Кількість проданих об'єктів".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення 
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків 
у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації 
державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯЗ-СоУ-2, 
та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 тис.грн), що склало 
24,7% кошторису установи, визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено 
фінансування на 4 450,0 тис.грн. Відповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ- 
19)" тимчасово було припинено приватизацію об’єктів великої приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину 
та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19). Відповідно до Закону України 
від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського 
контролю за приватизацією державного майна" дозволено проводити підготовку до приватизації об’єктів великої приватизації, але тимчасово 
заборонено проводити аукціони з продажу об’єктів приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину 
та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19).

Щодо результативного показника ефективності "Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна". 
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що у 2020 році Фондом державного майна України перераховано



від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 2 248 165,0 тис.грн, що складає 449,6 % виконання планового показника 
(500 000,0 тис.грн).

Щодо результативного показника якості "Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна 
до Державного бюджету України".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що у 2020 році Фондом державного майна України перераховано 
від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 2 248 165,0 тис.грн, що складає 449,6 % виконання планового показника 
(500 000,0 тис.грн).

Щодо результативного показника продукту "Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення 
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків 
у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації 
державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, 
та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 тис.грн), що склало 
24,7% кошторису установи, визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено 
фінансування на 4 450,0 тис.грн. Крім того, протягом року були включені нові об'єкти до переліків об'єктів, що підлягають приватизації відповідно 
до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", зокрема тих, приватизація яких мала здійснюватися за стартовою 
ціною, визначеною за результатами проведення незалежної оцінки. Процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2019 році 
та продовжилася в 2020 році.

Щодо результативного показника продукту "Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються виходом додаткових номерів газети, пов'язаних зокрема зі стартом продажів 
окремого майна, що перебуває на балансі ДП "Укрспирт" (мала приватизація).___________________________________________________________

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
У 2020 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 
2 248 165,0 тис.грн, що складає 449,6 % виконання планового показника (500 000,0 тис.грн).

З.2.*
КПКВК ДБ) (КФКВК) (н а й м ен у в а н н я  б ю д ж етн о ї програм и)

*3.2. заповнюється за кожною бюджетною програмою аналогічно підпункту 3.1

Голова Фонду державного майна України
(підпис)

Дмитро СЕННИЧЕНКО 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


