Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
1.

2.

661

Фонд державного майна України

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

6611000

Апарат Фонду державного майна України

(КПКВК ДБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

6611020

0411

(КПКВК ДБ)

4.

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п

Стратегічна ціль

1

Масштабна прозора приватизація державної власності. Оптимізація частки державного сектора економіки Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна

2

Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки,
рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

3

Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сферах діяльності Фонду, сприяння розвитку
громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
загальний
фонд
і

разом

2

3

20000,0

6.

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

5

6

4

20000,0

11317,1

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

7

8

9

11317,1

-8682,9

-8682,9

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
№

з/п
і

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Напрями використання бюджетних коштів

2

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

3

4

5

б

7

8

9

10

п

1

Забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів
приватизації

2

865,7

865,7

655,6

655,6

-210,1

-210,1

Забезпечення оплати послуг, що надаються суб'єктами господарювання,
залученими до робіт з проведення аукціонів, особами та організаціями,
залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації,
проведення обов'язкового екологічного аудиту, приватизації,охорони та
збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну
власність, до їх наступного продажу, надання юридичних послуг, послуг, що
надаються суб'єктами оціночної діяльності, зберігачами цінних па

14152,6

14152,6

8953,6

8953,6

-5199,0

-5199,0

3

Забезпечення проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної
діяльності з питань проведення приватизації, висвітлення приватизаційних
процесів у засобах масової інформації.

1209,4

1209,4

736,6

736,6

-472,8

-472,8

4

Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації.

111,1

111,1

33,0

33,0

-78,1

-78,1

5

Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань
державних органів приватизації

328,0

328,0

2493

2493

-78,7

-78,7

6

Забезпечення оплати послуг, що надаються закладами та центрами з навчання та
підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту, підприєсмств,
що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними
корпоративними правами

385,2

385,2

261,7

261,7

-1233

-1233

7

Забезпечення підготовки до продажу земельних ділянок, на яких розташовані
об'єкти, які підлягають приватизації

2948,0

2948,0

4273

4273

-2520,7

-2520,7

20 000,0

20 000,0

11 317,1

11317,1

-8 682,9

-8 682,9

Всього

7- Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

Код
державної
цільової
програми
8.

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Назва державної' цільової програми

загальний
фонд

спеціальний
фонд

і

2

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

3

4

5

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

6

7

8

9

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№
з/п

1

Показники

2

Одииниця
виміру

3

Джерело
інформації

4

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

5

6

7

8

9

10

Відхилення
загальний
фонд
и

спеціаль
ний фонд

разом

12

13

1 затрат
1 Витрати, пов'язані з технічним
обслуговуванням, ремонтом
комп'ютерної техніки, послугами
зв'язку та ін.

Примітка:

тис.грн.

Звіти управлінського обліку

865,7

865,7

655,6

Розбіжності між ц іановим та фактичним показниками пяснюються наступним:
- економія коштів після проведення електронних торгів, згідно Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII.

655,6

-210,1

-210,1

з
2 Витрати, пов'язані з проведенням
аукціонів, передприватизаційною
підготовкою, реструктуризацією,
обов'язковим екологічним аудитом,
приватизацією,охороною та
збереженням об'єктів приватизації,
повернутих за рішенням суду в
державну власність, до їх
наступного продажу, наданням
юридичних послуг, оплатою послуг,
що надаються суб'єктами оціночної
діяльності, зберігачами цінних
паперів

Примії ка:

тис.грн

Звіти управлінського обліку

14152,6

14152,6

8953,6

8953,6

-5199

-5199

Розбіжності між ціановим та фактичним показниками пяснюються наступним:
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення
дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання
часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році;
- неподання виконавчими органами господарських товариств державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації, інформації для проведення оцінок;
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського
товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбвання державних пакетів акцій;
- довгостроковий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
Поширення дії ч.9 cm. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не
можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;
- згідно з наказм Фонду державного майна України від 14.04.2016 № 765 запроваджено проведення аукціонів в електронній формі без оплати;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями.

З Витрати, пов'язані з публікаціями в
пресі, виданням інформаційнодовідниковоі літератури з питань
приватизації, проведенням круглих
столів, конференцій, соціологічних
досліджень та ін.

тис.грн.

Звіти управлінського обліку

1209,4

1209,4

736,6

736,6

-472,8

-472,8

11

римі і ка:

Розбіжності між плановіш та фактичним показниками пяснюються наступним:
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення
дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання
часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році;
- неподання виконавчіши органами господарських товариств державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації, інформації для проведення оцінок,
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського
товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбвання державних пакетів акцій;
- довгостроковий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
Поширення дії ч.9 cm .ll Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не
можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями.

4 Витрати на оплату перекладачів та тис.гри.
легалізацію документів, які
підтверджують майнові права
держави; сплату державного мита за
нотаріальне оформлення
документів, які підтверджують
майнові права держави, перекладів
нормативних актів інших держав з
питань купівлі -продажу цінних
паперів, консультацій з питань
міжнародного права, оплату послуг
реєстраторів, у тому числі за
межами України та ін.

11

Звіти управлінського обліку

111,1

111,1

33

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- економія коштів після проведення електронних торгів, згідно Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII;
- неофіційні переклади в межах компетенції Фонду державного майна України здіснювались самостійно.
5 Витрати, пов'язані з виданням та
тис.грн. Звіти управлінського обліку
328
328
249,3
розповсюдженням офіційних
друкованих видань державних
органів приватизації

33

-78,1

-78,1

2493

-78,7

-78,7

261,7

-1233

-1233

рим і і ки:

Примітка:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пяснюються наступним:
- економія коштів піс.ія проведення електронних торгів, згідно Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 Ne 922-VIII.
6 Витрати, пов’язані з навчанням та
тис.грн
Звіти управлінського обліку
385,2
385,2
261,7
підвищенням кваліфікації кадрів
органів приватизації, менеджменту
підприємств, що приватизуються, та
осіб, уповноважених управляти
державними корпоративними
правами

Розбіжності між ціановим та фактичніш показниками пояснюються непроведенням підвищення кваліфікації у зв'язку із скороченням штатної чисельності та реорганізацією Фонду державного
майна України.
____________________________________________________________________________________________________ ______

7

Витрати, пов'язані з підгтовкою до
тис.гри.
продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації

Примітка:

8

шт.

4273

4273

-2520,7

-2520,7

Внутрішній облік

500

500

337

337

-163

-163

_________________________________________________________________________ ___________ ____________ ________ _____________

Кількість звітів про оцінку об'єктів,
що підлягають приватизації, в т.ч.
звітів про оцінку об'єктів разом із
земельними ділянками, на яких такі
об'єкти розташовані

11римі'і к а:

2948

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- до переліків об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, затверджених постановами Кабінету Міністрів України та наказами Фонду, вносились зміни;
- не проведення конкурсів по відбору суб'єктів оціночної діяльності у зв'язку з ненадходженням заяв на участь у конкурсі;
- органами управління не передано функції з управління об'єктами, що підлягають приватизації, до регіональних відділень Фонду державного майна України;
- органами управління не завершені заходи з передприватизаційної підготовки підприємств, що підлягають приватизації;
- Урядом не прийнято рішення щодо приватизації окремих вугледобувних підприємств;
- місцевими радами не завершені роботи по відведенню земельних ділянок під об'єктами приватизації;
- відсутність дозволу на оформлення технічної, землевпорядної документації земельних ділянок;
- довготривале виготовлення землевпорядної та технічної, іншої документації, що необхідна для проведення оцінки відповідно до вимог чинного законодавства.

2 продукту
1

2948

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення
дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензуваня незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання
часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації, інформації для проведення оцінок;
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського
товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;
Поширення дії ч.9 cm. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями.

Кількість договорів з оцінки
об'єктів, що підлягають приватизації
та внесення до статутних капіталів
акціонерних (господарських)
товариств

Примітка:

Звіти управлінського обліку

од.

Звіти про оцінку майна

476

476

373

373

-103

-103

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- до переліків об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, затверджених постановами Кабінету Міністрів України та наказами Фонду, вносились зміни;
- відсутність вихідних даних для проведення оцінки;
- органами управління не передано функції з управління об'єктами, що підлягають приватизації, до регіональних відділень Фонду державного майна України;
- органами управління не завершені заходи з передприватизаційної підготовки підприємств, що підлягають приватизації;
- Урядом не прийнято рішення щодо приватизації окремих вугледобувних підприємств;
- місцевими радами не завершені роботи по відведенню земельних ділянок під об'єктами приватизації;
- відсутність дозволу на оформлення технічної, землевпорядної документації земельних ділянок;
- довготривале виготовлення землевпорядної та технічної, іншої документації, що необхідна для проведення оцінки відповідно до вимог чинного законодавства;
- до переліків об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, затверджених постановами Кабінету Міністрів України та наказами Фонду державного майна України вносились зміни.

2 Кількість договорів купівлі-продажу
державного майна, стан виконання
яких буде контролюватись
Примітка:

Дані внутрішньовідомчого обліку

664

664

641

641

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що у зв'язку із захопленням державних установ на Сході України, згідно із Рішенням РИБО від 13.04.2014 "Про невідкладні
заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р "Про затвердження переліку
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження" на сьогодні за низкою договорів доступ до
документів та безпосередньо об'єктів приватизації відсутній.
Загальна кількість договорів, стан виконання яких контролювався, зменшився, тому що регіональні відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях у наявних
умовах не масть можливості здійснювати у повному обсязі контроль за виконанням умов за низкою договорів купівлі-продажу. Після врегулювання ситуації відповідний контроль з боку органів
приватизації буде поновлено.

З Кількість об'єктів, які підлягають
продажу, вт.ч. разом із земельними
ділянками несільськогосподарського
призначення, що перебувають у
державній власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації
Примітка:

од.

од.

Звіти управлінського обліку

463

463

152

152

-311

-311

Розбіжності між плановим та фактичними показниками пояснюються наступним:
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення
дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання
часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації інформації для проведення оцінок;
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного,
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського
товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;
- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
Поширення дії ч.9 cm .ll Закону України "Про управління об'єктами державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями

4 Продані земельні ділянки
несільськогосподарського
призначення або права на них. що
перебувають у державній власності,
на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації

од.

Договори купівлі-продажу

104

104

16

І і римі і ка:

Розбіж ності .між' іиіановим та фактичними показниками пояснюються наступним
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого с перенесення
дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового прибдання
часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації інформації для проведення оцінок;
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;
- непривабливість об’єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського
товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;
- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
Поширення дії ч.9 cm .ll Закону України "Про управління об'єктами державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями

5 Кількість відкритих грошових
регіональних аукціонів (ВГРА)

од.

Звіти про продаж акцій AT, що
належать державі, на торгах
відкритих грошових
регіональних аукціонів (ВГРА)

6 Тираж видання "Державного
інформаційного бюлетеня про
приватизацію"

шт.

Звіти управлінського обліку

1

2000

1

2000

1

1

1000

1000

Примітка:
Розбіжності між' плановим та фактичними показниками пояснюються тим, що було об'єднано друк номеру (№3-4), та перенос друку №1 за 2017рік на 2017рік.
7 Тираж видання газети "Відомості
шт.
Звіти управлінського обліку
57600
57600
76600
76600
приватизації" - додатка до
"Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію"

-1000

-1000

19000

19000

Примітка:

Розбіжності між плановим та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про оцінку майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою підвищення
оперативності публікації інформації було збільшено тираж газети внаслідок зростання попиту.
8 Кількість семінарів з навчання
од.
Звіти управлінського обліку
9
9
7
7
-2
-2
працівників органів приватизації,
менеджменту підприємств, що
приватизуються, та осіб,
уповноважених управляти
державними корпоративними
правами

римітка:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються непроведенням підвищення кваліфікації у зв'язку із скороченням штатної чисельності та реорганізацією Фонду державного
майна України.
____________________________________________________________________________ _________________________
9 Кількість осіб, які пройшли
осіб
Звіти управлінського обліку
293
293
191
191
-102
-102
навчання на семінарах з питань
приватизації, менеджменту
підприємств, що приватизуються та
управління державними
корпоративними правами

Примітка:

З ефективності

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що підвищення кваліфікації працівників Фонду з питань оціночної діяльності відбувається згідно із Законом України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" за напрямами визначеними виробничою необхідністю з урахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та наявності
плинності кадрів в установі.

1 Надходження коштів до Державного тис.грн.
бюджету України від приватизації
державного майна

ІІ ри мі і ка:

Звіти управлінського обліку

17100000

188918,9

-16911081,1

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого є
перенесенням дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки: рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання
часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитисьу наступному році;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації інформації для проведення оцінки,
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського
товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Мінітсрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;
- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
Поширення дії ч.9 cm .ll Закону України "Про управління об'єктами державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями.

2 Надходження коштів до Державного тис.грн
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

Звіти управлінського обліку

2528

4274,2

1746,2

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що продаж об'єктів аукціону здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс). Згідно чинного законодавства
переможцем аукціону/конкурсу визначається той покупець, який запропонував за об'єкт приватизації найвигіднішу для держави (більшу) ціну._______________________________________ ______

4

якості

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

відс.

Звіти управлінського обліку

100

1,1

Примітка:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державша часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого є
перенесенням дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання
часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитисьу наступному році;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації інформації для проведення оцінки;
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського
товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Мінітсрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;
- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
Поширення дії ч.9 cm. II Закону України "Про управління об'єктами державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями.

2 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

Примітка:

відс.

Звіти управлінського обліку

100

169,1

69,1

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що продаж об'єктів аукціону здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс). Згідно чинного законодавства
переможцем аукціону/конкурсу визначається той покупець, який запропонував за об'єкт приватизації найвигіднішу для держави (більшу) ціну.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2016 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 188 918,9 тис.гри., що складає 1,1%
виконання планового показника (17 100 000,00 тис.грн.). Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації,
наслідком чого є перенесенням дати оцінки;
- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для
першочергового придбання часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитисьу наступному році;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації інформації для проведення
оцінки;
- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність
господарського товариства;
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток);
- відсутність необхідних рішень Кабінету Мінітсрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;
- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
Поширення дії ч.9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може
бути його відчуження;
- тимчасова окупація частини території України, на яких розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними
формуваннями.
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації
до Державного бюджету перераховано - 4 274,2 тис.грн. Виконання планового показника (2528,0 тис.грн.) становить 169,1%.

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Голова Фонду державного майна України

І.Білоус
(підпис)

Начальник Управління фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського
обліку

(прізвище та ініціали)

О Гладун

