Звгг про виконання паспорта бюджетно! программ станом на I ачня 2018 року
1.

2.

661

Фонд державного майна УкраУни

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

6611000

Апарат Фонду державного майна УкраУни

(КПКВК ДБ)

3.

(найменування вщповщального виконавця)

6611020

0411

(КПКВК ДБ)

4.

Заходи, пов’язаш з проведениям приватизацп державного майна

(КФКВК)

(найменування бюджетно] програми)

Стратепчш ц ш головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реал паи) я бюджетно) програми:
Стратепчна шль

№ з/п
1

Масштабна прозора приватизащя державно! власносп Оптиишащя частки державного сектора економжи Забезпечення надходження кошт!в вщ приватизацп державного майна

2

Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфер| ошнки майна, майнових прав та професшно! ощночно! д 1 яльност1 , практична Д1 ялыпст ь з ощнки,
рецензування докум ент з ощнки, забезпечення професшно! тдготовки оцшювачтв

3

Подальше посилення прозоросп та в1дкритост1 д 1 яльносп Фонду у процеа вироблення та реалпацй державно) поломки у сферах д1 яльност! Фонду, снрияння розвитку
громадянського сусп1 льства, реал1 зац1 я державно) кадрово) пол!тики в единш систем! державних органш приватизацп

5. Видатки та надання кредит!к за бюджетною програмою:
ти с гривень

загальний
фонд
1

спеш альний
фонд

разом

2

3

20000,0

6.

Вщхилення

Касов! видатки (надаш кредити)

Затверджено у паспорт! бю джетно) програми
загальний
фонд

спеш альний
фонд

разом

5

6

4

20000,0

11774,0

загальний
фонд

спеш альний
фонд

разом

7

8

9

11774,0

- 8226,0

- 8226,0

Напрями використання бюджетних коигпв:
тис гривень

Затверджено у паспорт! бюдж етно) програми
№

з/п
2

1

1

Вщ хилення

Касов! видатки (надаш кредити)

Напрями використання бюджетних кошт!в

Забезпечення функцюнування едино! комп'ютерно! мереж] державних оргашв
приватизацп

загальний
фонд

спеш альний

3

4

1214,8

фонд

разом

загальний
фонд

спеш альний
фонд

разом

загальний
фонд

спеш альний

5

6

7

8

9

10

1214,8

776,7

776,7

-438,1

фонд

разом

и
-438,1

2

Забезпечення оплати послуг, що надаються суб’ектами господарювання.
залученими до робн з проведения аукщожв, особами та органпащями,
залученими до роб1Т з передприватизащйно! пщготовки, реструктуризацп,
проведения обов’язкового еколопчного аудиту, приватизацп, охорони та
збереження об'скт1В приватизацп, повернутих за рцценням суду в державну
власшсть, до Ух наступного продажу, надання юридичних послуг, послуг, що
надаються суб'ектами ошночно?шяльностк збержачами щнних папер!в

3

Забезпечення проведения шформащйно-пропагандистсько! та рекламноУ
д1Яльност1 з питань проведения приватизацп, висв1тлення приватизащйних
процеав у засобах масовоУ шформацп

4

Забезпечення м!жнародноУ д 1 яльност1 у сфер 1 приватизацп

5

Забезпечення видання та розповсюдження офщУйних друкованих видань
державних оргажв приватизацп

6

Забезпечення оплати послуг, що надаються закладами та центрами з навчання та
тдвищення квап|фжацй кадр!в оргажв приватизацп, менеджменту, пщприсмств,
що приватизуються, та ос 1б, уповноважених державними корпоративними
правами

7

Забезпечення пщготовки до продажу земельних дгпянок, на яких розташоваж
об'екти, як 1 шдлягають приватизацп

Всього
7.

14846,7

14846,7

8657,9

8657,9

6188,8

6188,8

1134,6

1134,6

1372,5

1372,5

237,9

237,9

80,0

80,0

24,8

24,8

-55,2

552

428,0

428,0

3183

3183

-1093

109„5

324,1

324,1

204,9

204,9

-119,2

-1192

1971,8

1971,8

418,7

418,7

-1553,1

1553,1

20 000,0

20 000,0

11 774,0

11 774,0

-8 226,0

-8 226,0

Видатки на реал 1 зац 1 ю державних цгпьових програм, як! виконуються в межах бюджетноТ програми:
тис гривеиь

Код
держав ноТ
Ц1ЛЬОВ01

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми

Назва державно! цшьовсн програми

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

программ
8.

Вщхилення

Касов! видатки (надаж кредити)

Результативна показники бюджетноТ програми та анал13 Ух виконання:

№
з/п

Показники

1

1

Одииниця
ВИМфу

3

2

Джерело
шформацп

4

Затверджено у паспорт! бюджетно)
програми

Вщхилення

Фактичн! результативн! показники

загальний
фонд

спещаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

спещаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

спещаль
ний фонд

5

6

7

8

9

10

11

12

разом
1.3

затрат

1 Витрати, пов'язаш з техжчним
обслуговуванням, ремонтом
комп'ютерно! технжи, послугами
зв'язку та 1 н.
Прими ка:

тис грн

Розб1жност\ М1Ж плановом

Зв)ти управлшського облжу

1214,8

1214,8

т а фактичным показчиками пояснюються економгею бюджетных кош т/в

776,7

"776,7

-438,1

438,1

2

Витрати. пов'язаж з проведениям
тис грн
аукцюшв, передприватизацшною
п 1 дготовкою, реструктуризацией),
обов'язковим еколопчним аудитом.
приватизащею,охороною та
збереженням об’ектш приватизаций
повернутих за рЁшенням суду в
державну власн1сть, до 1х
наступного продажу, наданням
юридичних послу г, оплатою послу г,
що надаються суб'ектами оцжочно!
Д1 яльност!, зберЁгачами цжних
паперЁв

П р и м п к а:

3

14846,7

14846,7

8657,9

8657,9

6188,8

6188,8

Розбожносто мож плановом та фактичним показниками пояснюються наступним
недодержання строме подання матероалов для проведения оценки вартост/ державных часток (акцои) у статутных капоталах товариств, ям тдлягають приватизаци, наслодком чого с перенесения
даты оцонки;
тривалость етапов провесу, що передбачае проведения онвентароозацо! манна, проведения незалежно] оцонки, падания пропозицш для першочергового прндбання часток (паов, акцои), подготовка
аум/оонов з продажу об'ектов, внаслодок чого приватизация може завериоитися у наступному рощ,
- неподання виконавчыми органами господарських товариств державно частки (акщо) у статутных капоталах яких тдлягають приватоозацоо, онформаоц! для проведения оцонки,
фактичне припинення фонансово-господарсько! дояльносто, набуття товариством ознак економочно неактивного,
- непривабливость об'ектов приватизаци, водсутность попиту на прндбання державно! частки (пакету акцт), розмор якоо не забе опечуеуправлонського вплыву на дояльность господарського
товаритсва;
- водсутность заяв вод потенцоиних покутцв при оголоиоенно конкурсов, аукцоонов з продажу державных пакетов акциз (часток),
- водсутность необходних ранен ь Кабонету Моностров Украони про приватизацию об'ектов, яко потребують таких роиоень;
- водмова учасников (аукцоонов) вод використання переважного права на прндбання державных пакетов ам/ооо;
- довгостроковий процес отримання документаци на земельно долянки, водсутность заяв на конкурс з водбору виконавцов робот оз землеустрою,
Поширення до! ч.9 ст. 11 Закону Украони ",Про управлоння об'ектами державно! власносто", згодно з якою щодо об'ектов нерухомого майна державно! власносто, що не тдлягають приватоозацоо, не
можуть вчинятися доо, наслодком яких може бути иого водчуження;
згодно з наказом Фонду державного маоона Украони вод 14.04 2016 № 765 запровадження аукцюнов в електроннпо формо без оплати;
- тимчасова окупаоця частоты територп Украони, на яких розтаиоовано окремо господарсьм товариства, внаслодок збройно! агреси Росоисько! Федерацо!;
- проведения антоотеророостично! операцоо на територп Сходу Украони, на ямы розтаиоовано окремо господарсьм товариства, що контролюються незаконными збройнимч формуваннями

Витрати, пов'язанЁ з публЁкацЁями в
пресЁ, виданням
1 нформац 1 йно-дов1дниково 1
лЁтератури з питань приватизаций
проведениям круглих столёв,
конференцж сошолопчних

Прими к а :

Зв!ти управлшського облику

тис.грн

З вёти управлЁнського облЁку

1134,6

1134,6

1372,5

1372,5

237,9

237,9

Розбожносто мож плановым та фактичним показниками пояснюються наступним
- у зв'язку з публокацоями додатково включених до переломе об'ектов, ям тдлягають приватизаци у 2017 рощ;
- продаж об'ектов в електроннпо формо вимагае розширено! онформаци про цо об'екти Там об'екти вооставляються на продаж неодноразово протягом термону до! оцонки,
- збольиоення видатмв виникаеу зв'язку оз повторным продаж ем об'ектов приватизаци, ям не користуються попитом.
- збольиоення видатмв у 2017 роцо перевищують коиоторис тому, оцо при плануванно видатмв оцна за публокацою онформаци про приватизацию об'ектов державно! власносто розраховуаались по
середньому показнику попереднього перооду, кром того, водповодно до наказу Фонду державного майна Украони вод 14.04 2016 № 765 та Поручения Фонду державного маоона Укратн вод 23 01 20/7 N9
К/6 змонено терм они щодо оголоиоення повторного продажу

4

Витрати на оплату перекладам»в та
тис.грн.
легал1зацпо документ»в, як 1
тдтверджують майнов! права
держави; оплату державного ми га за
нотар1 альне оформления документ!в,
як1 тдтверджують майнов» права
держави, переклад»в нормативних
акт 1 в »нших держав з питань куп»вл1
-продажу цшних папер»в,
консультацж з питань м1 жнародного
права, оплату послуг ресстратор» в, у
тому числ! за межами УкраТни та ж.

Зв»ти управлжського обл»ку

80

80

24,8

24,8

Розбцжностц лаж плановым та фактичным показниками пояснюються тым, що кош ты акумульован/ на 6 \льш приоритеты! напрямки з питань приватизации.
Прими ка:
318,5
428
428
тис.грн.
Зв 1ти управлжського обл»ку
3183
5 Витрати, пов'язаш з виданням та
розповсюдженням офщжних
друкованих видань державних
оргашв приватизац»!

-55,2

55,2

-109,5

-109,5

Розбцжностц М1Ж плановым та фактичным показниками пояснюються економию кош пи в в зв'язку з друкуванннм спарених номеров за рахунок чого зменшено юльюсть выход/в друком .журналу
Державины цнформацтний бюлетень про приватизацию - замцсть 4 номеров вийшло 2 (№ 1-2 та № 3-4).
_________________________________________ _____________________________________
-119?
204,9
204,9
324,1
324,1
Витрати, пов'язаш з навчанням та
тис.грн.
Зв»ти управлжського обл»ку
пщвищенням квал|ф»кацм кадр1 в
оргашв приватизаций менеджменту
тдприемств, що приватизуються, та
ос1б, уповноважених управляти
державними корпоративними
правами

Прими ка:

- 119*2

Розбцжностц мцж плановым та фактичным показниками пояснюються наступним:
- навчання праццвникцв Фонду державного майна Украши з питань оценочно! дцяльноспи вцдбуваеться згцдно Закону Укроти "Про оценку майна, майнових прав та профестну оццночну дцялыпсть в
Украшц" за напрямами визначеними виробничою необхцдтстю з врахуванням терм/ну ди квалцфцкаццйних св/доцтв,
- економця коптив внастдок вгдбору виконавццв за наибцльш сприятливымы цтами за навчання оццнювачцв;
- у зв'язку 13 зменшенням юлькоспи осцб, ццо планувались для навчання оццнювачцв,
вцдповцдно до плану навчання та тдвищення квалцфцкаци праццвникцв, якц пов'язаш з проведениям приватизации державного майна планувалось тдвиццення фахцвццв з продажу об'скпив державного
майна. ГИдвищення квалцфцкаци за вказаним напрямком не було проведено, бо навчальним закладом не проводились навчання на вцдповцдт теми.
7 Витрати, пов'язаш з тдгтовкою до
продажу земельних д»лянок, на яких
розташоваш об'екти, як» пщлягають
приватизацп

тис.грн.

Зв 1ти управл»нськО! 0 обл1ку

1971,8

1971,8

418,7

418,7

-1553,1

-1553,1

Прими ка:

Розб/жност/ м/ж плановим та фактичном по казникоми пояснюються наступи им:
- при тдготовщ об'ект/в разом /з земепьними д/лянками робот и /з землеустрою не виконаш через проблем// з оформлениям земельних д/лянок;
- по деяким об'ектам, що п/длягають приватизаци, конкурс з в/дбору виконавц/в робин /з землеустрою не в/дбувся у зв'язку з в/дсутн/стю подан ил заяв; кр/м того не виконаш робот и по договорим
розпочатим у 2016 рощ;
- не виконання умов договор/в на виготовлення документами /з землеустрою з вини виконавц/в роб/т договори були роз/рван/, тому не здп/снено заплановая/ оценки земельних д/ля но к,
- в/дпов/дно до внесених зм /ну Закон Укра/ни "Про регулювання м/стобуд/вно/ д/яльност/ " необх!дно детальнии план територп, заплановаш об'екти перенесено на 2018 р/к;
- ненадання дозвол/в м/ськими радами на виготовлення документами /з землеустрою на земеленI д/лянки тд об'ектам и приватизаци.
- приинят/ ранения, щодо продажу об'екппв державно/ власноспп без земельних д/лянок;
- по деяким об'ектам, що тдлягають приватизаци, не надан/ дозволи на в/дведення земельно/ д/лянки тд об'ектом приватизаци, /цо унеможливлюе виготовлення землевпорядно/ документами та
проведения експертно-грошово/ оц/нки земельних делянок державно/ власност/;
- терм/ни виконання землевпорядних роб/т, зг/дно з календарном планом, по деяких об'ектах, переходить на 2018 р/к:
- /привал/сть етап/в процесу, що передбачае проведения /нвентаризацп майна, проведения незалежно/ о/цнки, надання пропозицт для першочергового придбання часток (па/в, ак/ц//), п/дго/иоаки
аукц/он/в з продажу об'ект/в, внасл/док чого приватиза/ця може завершитися у наступному рощ:
- фактичне припинення ф/нансово-господарсько/ д/яльност/, набуття товариством ознак економ/чно неактивного;
- неприваблив/сть об'ект/в приватизаци, в/дсутн/сть попиту на придбання державно/ частки (пакету акц/и), розм/р яко/ не забезпечуеуправл/нського впливу на д/яльн/сть господарського товаристпа;
- в/дсутн/сть заяв в/д потенц/иних покупц/в при оголои/енн/ конкурс/в, аукц/он/в з продажу державних пакет/в акц/и;
в/дсутн/сть необх/дних р/и/ень Каб/нету М/н/стр/в Укра/ни про приватиза/цю об’екппв, як/ потребують таких р/и/ень;
- довгостроковии процес отримання документами на земельн/ д/лянки, в/дсутн/сть заяв на конкурс з в/дбору виконавц/в роб/т /з землеустрою,
Пои/ирення да ч.9 ст. 11 Закону Украши "Проуправл/ння об'ектами державно/ власноспп", зг/дно з якою щодо об'ект/в нерухомого майна державно/ власност/, що не тдлягають приватизаци, не
можуть вчинятися да, насл/дком яких може бути иого в/дчуження;
- пп/мчасова окупац/я частини територп Укра/ни, на яких розтаи/ован/ окрем/ господарськ/ товариства, внасл/док зброино/ агреси Рос/исько/ Федера/щ;
- проведения анпп/терористично/ операци на територп Сходу Укра/ни, на яки/ розтаи/ован/ окрем/ господарськ/ товариства, що контролюються незаконними зброин/ши формувапнями.

8 Ктью сть договор1в з оцшки
об'скт1 в, що тдлягаю ть приватизаци
та внесения до статутних каттал 1 в
акцюнерних (господарських)
товариств

шт.

Внутр1 шшй обл 1 к

330

330

337

337

7

Розб/жност/ м/ж плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- до перел/к/в об'ект/в, як/ тдлягають приватизаци, затверджених постановами Каб/нету М/н/стр/в Укра/ни та наказами Фонду держ авного майна Укра/ни ( в/д 07.02.2017 N° 185; в/д 01.03.2017
N° 336; в/д 19.06.2017 N° 1004; в/д 26.07.2017 N° 1199; в/д 21.08.2017 N° 1353; в/д 30.10.2017 N° 1640) вносились зм/ни,
- проводилась повторна о/рнка об'ект/в приватизаци терм/н ди висновку яких виии/ов в поточному ро/р.
2
п р о д у к т у _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 К тью сть з в т в про отн ку об'ект1 в,
од.
Зв«ти про оцшку майна
383
383
337
337
-46
-46
що тдлягаю ть приватизаци, в т.ч.
з в т в про оцшку об'скт1В разом 13
земельними дшянками, на яких таю
об'скти розташоваш
Причи на:

2

Розб/жност/ м/ж плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
до перел/к/в об'ект/в, як/ тдлягають приватизаци, затверджених постановами Каб/нету М/н/стр/в Укра/ни та наказами Фонду державного майна Укра/ни, вносили зм/ни;
- внесения зм/н до наказ/в в частин/ зм/ни способу приватизаци об'ект/в незавери/еного буд/вництва,
- в/дсутн/сть в//х/дних даних для проведения оц/нки;
органами управл/ння не передано функ/ц/ з управл/ння об'ектами, що п/длягають приватизац//, до регюнальних в/дд/лень,
- органами управл/ння не завершен/ заходи з передприватиза/цино/ п/дготовки п/дприемств, що п/длягають приватизаци;
■м/С1(евими радами не завершен/ роботи по в/дведенню земельних д/лянок п/д об'ектами приватизаци;
- в/дсутн/сть дозволу на оформления техн/чно/ документацп земельних д/лянок;
- довготривале виготовлення землевпорядно/ та /ни/о/ техн/чно/ документацп, /цо необх/дна для проведения о/цнки в/дпов/дно до внмог законодавства.

Ктью сть договор 1 в кутвл 1 -продажу
державного майна, стан виконання
яких буде контролюватись

од.

Д а т внутр 1 шньов!домчого обл1ку

799

799

697

697

102

102

П рн м пка:

Розбзжностз мгж плановззм та фактичном показчиками пояснюються тим, зцо у зв'язку п захопленням державных установ на Сход/ Укроши, згздно гз Решениям РНБО взд 13.04.2014 "Про невздкладнз
заходи зцодо подолання терористззчноз загрози з збереження територзальноХ цзлзсностз УкраХни", розпо’р ядженням КаЫнету Мзнзстрзв Укроти взд 07 I / 2014 № /085-р "Про затвердження персику
населених пунктзв, на територи яких органы державноX влади тимчасово не здзззснююзпь або здпзснюють не в повному обсязз своз повноваження" на сьогоднз за низкою договорзв доступ до
докуменпив та безпосередньо об'ектзв приватизаци вздсутниз
Загальна кзлькзсть договорзв. стан виконання яких контролювався, зменшився, тому що регюнальм взддзлення Фонду державного майна УкраХни по Цонецькт та Луганськиз областях у паяв них
умовах не мають можливостХ здХснювати у повному обсязз контроль за виконанням умов за низкою договоров кутвл/продаж у Июля врегулювання ситуазцз вздповзднзззз контроль <боку органзе
пргзватзззазцз буде поновлено

3 Кжькють об'ск'пв, як1 тдлягаю ть
продажу, вт.ч разом !зземельними
Д1лянками неальськогосподарського
призначення, що перебувають у
державнж власностц на яких
розташоваш об'екти, що тдлягаю ть
приватизаци
П рими ка:

од

Зв 1ти управлжського облаку

383

383

156

156

Розбзжностз мзж плановым та фактичным показчиками пояснюються наступним
■недодержання строкзв подання матерзалзв для проведения оз/знкзз вар тост з державных часток (акциз) у статутных каштанах товарыств, як/ пХдлягають прыватызащХ, наслздком чого с перенесения
даты оцзнки;
- тривалХсть етапзв провесу, що передбачас проведения знвентарзззацзз маХша, проведения незалежноХ оцзнки, надання пропозыщы для першочергового прыдбання часток (пазе, акциз), тдготовка
аукцютв з продажу об'ектзв, внасл1док чого приватызацзя може заверизитися у наступному роцХ;
неподання виконавчззми органами господарських товарыств державнз частки (акци) у статутных катталах яких тдлягають прззватизаци, знформацзз для проведения оцзнки;
фактычне причинения фзнансово-господарськоз дзяльностз. набуття товарыством ознак економХчно неактгзвного;
неприваблывзсть об'ектзв прззватизацп, вздсутнзсть попиту на прыдбання державноХ частки (пакету акциз) , розмзр якоХ не забезпечуеуправлзнського вплыву на дзяльнзсть господарського
товаритсва;
- вздсутнзсть заяв взд потенцпзних покупцзв при оголоизеннХ конкурсзв, аукцзонзв з продажу державных пакетзв акциз (часток),
вздсутнзсть необхзднихрзизень Кабзнезпу Мзнзстрзв УкраХни про приватизацХю об'ектзв, якз потребують таких рзизень
вздмова учасникзв (аукцзонзв) взд використання переважного права на прзздбання державных пакетзв акцПз;
- довгостроковизз процес отргзмання документаци на земельнз дзлянки, вздсутнзсть заяв на конкурс з вздбору виконавцзв робзт зз землеустрою,
Поизирення дзз ч.9 ст. 11 Закону УкраХни "Про управлзння об'ектами державноХ власззостз", згздно з якою и/одо об'ектзв нерухомого маззна державноХ власностз, зцо не тдлягають прззват1ззацзз, не
можуть вчгзнятися дзз, наслздком якззх може бути ззого вздчуження,
тимчасова окупацзя частини територи УкраХни, на якззх розтаизованз окремз господарськз товарззства внаслздок зброХзноХ агресзз РосзиськоХ Федерацзз.
проведения антитерористычноз операцзХ на терззтори Сходу УкраХни, на якзгз розтаизованз окремз господарськз товариства, зз\о контролюються незаконнззмзз зброззнззми формуванн^зми

4 Продан! земельж дшянки
неальськогосподарського
призначення або права на них. що
перебувають у державнж власностк
на яких розташоваж об'екти, що
тдлягаю ть приватизаци

од

Договори к у т в л 1 -продажу

102

102

22

22

-80

-80

Прими ка:

Розбожносто мож плановоом та фактичном показниками пояснюються наступним:
- чедодержання строме подан ня матероалов для проведения оцонки вар тост I державных часток (акцш)'у статутных катталах товариств. ям тдлягають приватоозацоо, наслодком чо.'о с перенесения
даты оцшки,
тривалость етатв процесу, що передбачас проведения швентаризацп майна, проведения незалежноо оцшки, надання пропозицт для першочергового придбання часток (паов, акцт). подготовки
аукцоонов з продажу об'ектов, внаслодок чого приватизация може завершитисяу наступному рощ;
- неподання виконавчымы органами господарських товариств державыо частки (акцп) у статутных катталах якых тдлягають приватизацп, онформаци для проведения оцшки.
- фактичне припынення фонансово-господарськоо дояпьносто, набуття товарыством ознак економочно неактивного;
- непривабливость об'ектов приватизацп, водсутность попиту на придбання державноо частки (пакету акцт), розмор якоо не забезпечуеуправлшського вплыву на дояльноспоь господарського
товаритсва,
■в 1дсутн(сть заяв вод потенцпших покупцов при оголоизенно конкурсе, аукцютв з продажу державных пакеппв акцт (часток);
- водсутность необх1дних рошень Кабонету Моностров Украт и про приватизацию об'скпив, ям потребують таких рошень (об'екти паливно-енергетичного, агропромислового комплексов, стратегиюI
тдприсмства), затримка Кабонетом Моностров Украони розгляду та затвердження проектов актов Уряду, подготовлених Фондом державного майна Украони оцодо об'ектов, яко приваты оукоты я за
роиоенням Кабшету Моностров Украони,
- водмова учасников (аукцоонов) вод використання переважного права на придбання державных пакетов акцт,
- довгостроковий процес отримання документаций на земельно дйоянки, водсутность заяв на конкурс з водбору виконавцов робот оз землеустрою;
Поиоирення ди ч. 9 ст 11 Закону Украши "Про управлоння об'ектами державноо власносто", заодно з якою оцодо об'ектов нерухомого майна державно) власносто, оцо не тдлягають прооватоозаоцо, не
можуть вчоонятоося ди, наел одком яких мож е бути його водчуження;
- тоомчасова окупацоя частини територи Украши, на яких розтаиювано окремо господарсько товарооства, внаслодок збройноо агресоо Росойськоо Федерацй;
- проведения антытеророостоочноо операцй на територи Сходу Украони, на якой розтаиоовано окремо господарсько товарооства, оцо контролюються незаконноомоо збройнооми формуваннями

5 Тираж видан ня "Державного
шформацшного бюлетеня про
приватизашю"

шт

Зв1ти управлшського облжу

2000

2000

2000

2000

6 Тираж видання газети "Вшомосп
приватизацп" - додатка до
"Державного шформацшного
бюлетеня про приватизашю"

шт

Зв 1 ти управлшського облжу

76000

76000

76000

76000

7 Кмыасть семшар!в з навчання
пращвниюв орган! в приватизацп,
менеджменту шдприсмств, що
приватизуються, та осмб,
уповноважених управляти
державними корпоративними
правами

од

Зв 1ти управлшського облжу

18

18

9

9

Прим 1тка:

3

9

-304

304

Розбожносто мож плановооми та фактичными оооказниками пояснюються великими обсягамиробот, пов'язано з виробничою необходностю та плинностю кадров

8 К ты асть о аб , як 1 пройшли
навчання на семшарах з питань
приватизацп, менеджменту
шдприсмств, що приватизуються, та
управлжня державними
корпоративними правами
Прим 1тка:

9

оаб

Зв 1ти управлшського облжу

452

452

148

148

Розбожносто мож плановоом та фактичным показниками пояснюються тим, оцо подвиоцення квалофокацйпрацовников Фонду державного майна Украши з питань оцоночноо дояпьносто водбуваеться
заодно Закону Украони "Про оцонку майна майнових прав та професойну оцоночну дояльноспоь в Украоно" за напрямами воозначеними виробничою необходностю з урахуванням термоооу до) квалофокацойиих
сводоцтв та наявносто плинносто кадров в установо

еф ективност!

1 Надходження кошт1 в до Державного тис.грн
бюджету Украши вщ приватизацп
державного майна

Зв»ти управлшського облжу

17100000

3376755,1

13723244,9

Прими ка:

2

Надходження кошт»в до Державного тис грн
бюджету У кражи в!д продажу
земельних дшянок
нес1 льськогосподарського
призначення або прав на них, що
перебувають у держа внж власностц
на яких розташоват об'екти, що
тдлягаю ть приватизацп

Прими ка:

4

РозбзжностХ мгж плановом та фактичном показниками пояснюються наступним:
недодержання строю в подання матершлгв для проведения ощнкы вартост! державных часток (акцш)‘у статутных катталах товароств, як! тдлягають прнваттацп. насадком чого < перенесения
даты ощнки.
тривалють етатв прочесу, 1 4 0 передбачае проведения гнвентаризац!! майна, проведения незалежноХ 0 4 1 Н К 0 , надання пропозицш для першочергового продбання часток (паю. акцХй) шдготовка
аумротв з продажу об'скппв, внасмдок чого проватозачп може завершитися у наступному роцх,
неподання воконавчимо органами господарськох товароств державнх частки (акцп) у статутных катталах яках тдлягають проватозачп. хнформацхХ для проведения ощнки,
фактичне пропанення фхнансово-господарськох д/яльноспп, набуття товариством ознак економ/чно неактивного,
непривабливють об’ектхв приватизацп, вхдсутнхсть попиту на продбання державноX частки (пакету акциз), розмгр якоХ не забезпечуз управтнсъкого втшву на дзяльн/сть господарського
товарытсва:
вгдсутнгсть заяв вгд потенцшних покутрв при оголошенн/ конкурсе, аукцюшв з продажу державных пакепив акрт (часток).
вгдсутшсть необх/дних ргшень Кабинету Штстргв Украюи про проват озачп об'ектгв. як! потребують таких рю/ень,
в/дмова учасниюв (аукцюн!в) вхд використання переважного права на продбання державных пакепив а юры,
- довгостроковий прочее отромання документацп на земеленI даянки, вгдеутнють заяв на конкурс з вгдбору виконавгрв робип гз землеустрою;
Поширення дп ч.9 ст .П Закону Украт и "Про управления об'сктамо державноX власноспо", згХдно з якою щодо об'ектгв нерухомого манна державно! власноспп, що не тдлягають проватозачп. не
можуть вчинятися дп, наелгдком якох може бути його вХдчуження,
тимчасова окупащя частоно територи Украюи, на якох розташоват окрем/ господарсью товариства, внаотдок збройноХ агресп РоюйськоХ Федераци;
- проведения антытерорыстычноХ операца на територи Сходу УкраХни, на якт розташоват окремI господарсью товариства. 140 контролюються незаконными збройнимы формуваннями

Зв1ти управлжського облжу

5869,6

26703

-31993

Розбгжност/ мгж плановом та фактичном показниками пояснюються наступним
недодержання строк/в подання матерхешв для проведения очХпки вартостх державных часток (акцш) у статутных катталах товароств, яю тдлягають приватизацп. наслХдком чого е перенесения
даты оц 1нки,
тривалють етатв процесу, 140 передбачае проведения !нвентаризацп манна, проведения незалежноХ оцшки, надання пропозицПз для першочергового продбання часток (паХв, акциз)' пХдготовка
аукцюн 1в з продажу об'екппв, внасидок чого проватизащя може завершитися у наступному рощ;
- неподання виконавчими органами господарськох товариств державн/ частки (акцп) у статутных катталах яких тдлягають приватизацп, юформацп для проведения оцХнки,
- фактичне прыпынення фшансово-господарськоХ д/яльностг, набуття товариством ознак економХчно неактивного,
- непривабливють об'ектгв приватизацп, вгдсуттстъ попиту на продбання державноХ частки (пакету акчш), розмхр якоХне забезпечус управлюського вплыву на Ыяльшсть господарського
товаритсва,
- вХдсутнгсть заяв вгд потенцшних покутрв при оголошенн! конкурсе, аукщошв з продажу державных пакет!в акцш (часток);
вгдеутнють необхХдних ргшень Кабюету МюгстрХв УкраХно про приватизацХю об'ектгв, яю потребують таких ргшень (об'екти паливно-енергетичного, агропромислового комтексгв, стратегХчш
тдприемства), затримка Кабюетом Мюгстргв УкраХни розгляду та затвердження проектгв актХв Уряду, тдготовлених Фондом державного майна УкраХни щодо об'ектгв, як! приватизуються за
ршхенням Кабюету Шшстргв УкраХни,
■в!дмова учасниюв (аукцюшв) вхд використання переважного права на придбання державных пакетгв акциз,
довгостроковии процес отримання документами на земельнг дшянки, в1дсутнхсть заяв на конкурс з вХдбору виконавгрв робгт п землеустрою,
Поширення дп ч. 9 ст. 11 Закону УкраХни "Про управлюня объектами державноХ власностх”, згхдно з якою щодо об'ектгв нерухомого майна державноХ власностг, що не тдлягають приватизацп, не
можуть вчинятися дп, наслхдком яких може бути його вХдчуження,
- тимчасова окупацхя частины територи УкраХни, на яких розташоват окрем/ господарсью товариства, внаелгдок збройноХ агресгХ Росгйськог Федераци
проведения антытерорыстычноХ операцгХ на територи Сходу УкраХно, на яюхз розташоват окремх господарсью товариства. що контролюються незаконными збройними формуваннями
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1 Р|вень виконання планових обсяпв
надходження к о п т в в1д
приватизацп державного майна до
Державного бюджету У кражи

Прими на:

2

Розбгжноспи мгж ппановым та фактичным показниками пояснюються наступним
недодержання строк! в подан ня матершлХв для проведения оцХнки вар тост I державных часток (акуш) у статутных катталах товариств, ям тдлягають приватизацп, наслХдком чо.'о < перенесения
даты оцшки;
- трыватсть етатв процесу, що передбачас проведения швентарызащХ манна, проведения незалежноХ ощнкы, надання пропозыцт для перыючергового прыдбання часток (паХв. акцш), тдгопювка
аумцонш з продажу об'ектгв, внаслХдок чого права тызацзя може завершытыся у наступному рощ,
неподання выконавчымы органами господарських товариств державн! чистки (акцХХ) у статутных катталах якых тдлягають приватизацп, шформацй для проведения оцшки.
- фактичне прыпинення фХнансово-господарськоХ дгяльностХ, набуття товариством ознак економ/чно неактивного;
- непрывабливгсть об ’ектХв приватизации, вХдсутнХсть попиту на прыдбання державноX чистки (пакету акцХй), розмХр якоX не забезпечус управлшського вплыву на дХяльнХсть господарського
товаритсва;
- вХдсутшсть заяв в/д потенщйних покупцХв при оголошенн/ конкурсХв, аукцюнш з продажу державных пакетов акцш (часток);
- вздсутнХсть необх!дных рш ень Кабтету МШстргв Украт и про приватызащю об'сктХв, якX потребують таких ргшень,
в!дмова учасникш (аукцюшв) в/д використання переважного права на прыдбання державных пакетов акциз;
- довгостроковий процес отрымання документаци на земельн/ дХлянки, в1дсутшсть заяв на конкурс з вздбору выконавцзв робХт /з землеустрою;
Поширення дХХ ч.9 ст. 11 Закону УкраХни "Про управлшня об'сктами державноX власноспй", згХдно з якою щодо об'сктХв нерухомого майна державноX власностХ, що не тдлягають приватизацп, не
можуть вчынятися ди, наел 1дком якых може буты иого вздчуження;
■тимчасова окупащя частини терытори Украти. на якых розташоваш окремX господарсью товарыства, внаелздок збройноХ агреси РосшськоХ Федераци;
- проведения антытерорыстычноХ операцИ на терытори Сходу УкраХны, на ямы розтаиюван! окрем! господарсью товарыства, що контролюються незаконными збройними формуваннямы

Р1вень виконання планових обсяпв
надходження коигпв до Державного
бюджету У кражи вщ продажу
земельних дшянок
несшьськогосподарського
призначення або прав на них що
перебувають у державн ж власносп
на яких розташоваш об'екти, що
тдлягаю ть приватизацп

Прими ка :

вщс.

Зв 1ти управлшського обяжу

100

453
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Розб1Жност 1 мХж плановым та фактичным показниками пояснюються наступним
- недодержання строме подання матерХалш для проведения оцткы вартост/ державных часток (акцш) у статутных катталах товариств, ям тдлягають приватизацп, насл1дком чого с перенесения
даты оцткы,
- трывалють етатв процесу, що передбачас проведения швентарызацп майна, проведения незалежноХ оцшки, надання пропозищй для перыючергового прыдбання часток (пат, акцш), п/дготовка
аукцюшв з продажу об'сктХв, внаслХдок чого приватизация може завершитися у наступному рощ,
- неподання выконавчымы органами господарських товариств державнX частки (акци) у статутных катталах яких тдлягають приватизацп, шформацй для проведения оцткы;
фактичне прыпинення фтансово-господарськоХ дХяльност!, набуття товариством ознак економтно неактивного;
непривабливХсть об'екпйв приватизацп, вздеутшеть попиту на прыдбання державноX частки (пакету акцш), розмзр якоХ не забезпечус управлшського вплыву на д!яльнють господарського
товаритсва;
вФсутшсть заяв в/д потенщйних покупщв при оголоизенш конкуров, аукцюшв з продажу державных пакет/в акцш (часток),
вХдсутнють необхзднихрпиень Кабтету МшХстрш УкраХны про приватизацию об'сктХв, ям потребують таких ршзень (об’екти паливно-енергетичного, агропромислового компчексХв, стратег!чш
пХдприсмства), затримка Кабшетом М/нютрХв Украти розгляду та затвердження проектХв актХв Уряду, тдготовлених Фондом державного майна УкраХны щодо об'ект!в, ям приватызуються за
рХшенням Кабтету МшютрХв УкраХни;
вгдмова учаснимв (аукщонт) вгд використання переважного права на прыдбання державных пакетХв акцш,
- довгостроковий процес отрымання документацХХ на земельш дглянки, вФсутшсть заяв на конкурс з вХдбору виконавцш роб 1т Хз землеустрою
Поишрення ди ч.9 ст. II Закону УкраХни "Про управлзния об'сктами державноХ власноспй", зггдно з якою щодо об'ектш нерухомого майна державноХ власностг, що не тдлягають приватизацп, не
можуть вчинятися дп, насл1дком яких може бути його вгдчуження,
тимчасова окупацХя частини терытори УкраХни, на яких розтаиюван! окремX господарськ/ товарыства, внаслХдок збройноХ агреси РостськоХ Федераци
- проведения антытерорыстычноХ операцп на терытори Сходу УкраХны, на якХй розтаиюван! окремХ господарськ! товарыства, що контролюються незаконными збройними формуваннямы

Днал13 стану виконання результативних показниюв

У 2017 рош Фондом державного майна УкраУни перераховано вщ приватизаци державного майна до Державного бюджету УкраТни - 3 376 755,1 тис.грн., що складас
19,7% виконання планового показника (17 100 000,00 тис.грн.).
Розб!жност 1 М1 ж плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- недодержання етрошв подання матер 1 ал Iв для проведения оц1нки вартост! державних часток (акцш) у статутних капп'алах товариств, я к! шдлягають приватизацй.
наслщком чого е перенесения дати ощнки;
- тривагнсть еташв процесу, що передбачае проведения ш вентаризацй майна, проведения незалежноУ ощнки, надання пропозиций для першочергового придбання часток
(паУв, акшй), пщготовка аукщошв з продажу об'ект1в, в наел! до к чого приватизащя може завершитися у наступному рощ;
- неподання виконавчими органами господарських товариств державш частки (акцй') у статутних кашталах яких шдлягають приватизацп, ш формацй для проведения
ощнки;
- фактичне припинення фшансово-господарсько'У д1яльност1, набутгя товариством ознак економ!чно неактивного;
- непривабливють об'егпв приватизацп', вщеутшеть попиту на придбання державноУ частки (пакету акц 1 Й), розмф якоУ не забезпечуе управл1нського впливу на д 1 яльн)сть
господарського товаритсва;

- вщеутшеть заяв В1Д потенщйних покутив при оголошенж конкурс!в, аукшошв з продажу державних пакете акшй (часток);
- вщеутнють необхщних р1шень Кабш ету М!Н1стр1в УкраУни про приватизащю об'ект 1 в, як! потребують таких р1шень (об'екти паливно-енергетичного, агропромислового
комплекс1в, стратепчн 1 пщприемства), затримка Каб1нетом М 1 1 пегрIв УкраУни розгляду та затвердження проекпв акт!в Уряду, пгдготовлених Фондом державного майна
УкраУни щодо об'ект|'в, як! приватизуються за рпиенням Каб1нету УПн1стр1в УкраУни;
- в1дмова учасник1в (аукщон 1 в) вщ використання переважного права на придбання державних пакет1в акшй;
- довгостроковий процес отримання документацГУ на земеиьн! дшянки, вщсутн 1 сть заяв на конкурс з вщбору виконавщв роб1т 13 землеустрою;
Поширення дй' ч.9 ст.11 Закону УкраУни "Про управлшня об'ектами державноУ власносп", зпдно з якою щодо об'ект1в нерухомого майна державноУ власностц що не
П1длягають приватизацй', не можуть вчинятися дй', наслщком яких може бути його вщчуження;
- тимчасова окупащя частини територп' УкраУни, на яких розташован) окрем! господарськ! товариства, внаслщок збройно'У агреей' Рос1йськоУ Федерацй';
- проведения антитерористично'У операцй на територй'Сходу УкраУни, на якш розташован! о к рем! господарськ! товариства, що контролюються незаконними збройними
формуваннями.
Вщ продажу земельних дшянок несшьськогосподарського призначення, що перебувають у державшй власност1, на яких розташован! об'екти, що шдлягають приватизацй
до Державного бюджету перераховано - 2 670,3 тис.грн. Виконання планового показника ( 5 869,6 тис.грн.) становить 45,5%.

9.

Видатки у розр!31 адмш1стративно-терггор1альних одиниць:

1 Зазначаються вс) напрями використання бюджетних к о и т в , затверджеш у паспорт! бюджетно!' программ

тис. гривень

В Трубаров

В.о. Голови Фонду державного майна
УкраТни

(прпвище та 1Н1шали)

Начальник Управлшня фшансовоеконом!чноТ роботи та бухгалтерського обл1ку

О. Г падун

О .
(пр1звище та 1Н1шали)

