
1. Фонд державного майна України 661 

  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 6611000 Апарат  Фонду державного майна України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 0411 

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:  тис. гривень 

Затверджено паспортом бюджетної програми 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

разом 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

1 2 3 5 6 7 8 9 4 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

 150306,8  145935,4 -4371,4  145597,0 -4272,1  338,4 -99,3  149869,1  437,7 

Напрями використання бюджетних коштів: 5. 
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Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Відхилення  Касові видатки (надані кредити) 

загальний  

фонд 
разом 

Затверджено паспортом бюджетної програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спеціальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціальний 
фонд 

загальний  
фонд 

разом 

Здійснення керівництва та управління  у сфері державного майна  144753,6  144358,8  1  394,8  140540,7  307,9  140848,6 -3905,0 -3818,1 -86,9 

Заходи з інформатизації  988,3  963,5  2  24,8  765,3  2,0  767,3 -221,0 -198,2 -22,8 

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна  2157,7  2157,7  3  1406,8  1406,8 -750,9 -750,9 

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом 

на 01.01.2014 

 2407,2  2389,1  4  18,1  2884,2  28,5  2912,7  505,5  495,1  10,4 

 149 869,1  437,7  150 306,8  145 597,0  338,4  145 935,4 -4 272,1 -99,3 -4 371,4 
Всього 

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

Код 
державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

Відхилення Касові видатки (надані кредити) 
Затверджено паспортом бюджетної програми 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 7. 

11 

Касові видатки (надані кредити) 
Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено паспортом бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 
ний фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 

1 затрат 
Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 05.04.2014 № 

85 

 2363  2363  1  2363  2363 

Кількість службових автомобілів од. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 

1399 

 25  25 -2 -2  2  27  27 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що регіональні відділення Фонду по Донецькій та Луганській  областях втратили автомобілі внаслідок військових дій у 

містах Луганську та Донецьку 
Примітка: 

Займана площа, що перебуває в 

оперативному управлінні 
кв. м. Дані внутрішньовідомчого обліку  23759,9  23759,9  3  23759,9  23759,9 

Орендована площа кв. м. Дані внутрішньовідомчого обліку  9073,6  9073,6 -1266,9 -1266,9  4  10340,5  10340,5 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:  

  -Регіональне відділення по Луганській області у зв'язку із проведенням антитерористичної операції змінило своє місце розташування (м. Северодонецьк, вул.Леніна, 32а за договором оренди  від 

03.11.2014 №10), що призвело до зменшення орендованої площі на 542,6 м2;  

- у зв'язку із виробничою потребою Регіональне відділення по Черкаській області переїхало до приміщення за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205 (договір оренди від 31.12.2014 №8), що призвело 

до  збільшення орендованої площі на 19,3 м2;  

 - у показнику "Орендована площа" враховано зменшення орендованої площі на 743,6 м2, яка орендувалася  регіональним відділенням по  АР Крим та м. Севастополю до тимчасової окупації Криму. 

Примітка: 

Кількість відряджень по Україні од. Дані внутрішньовідомчого обліку  1913  1913 -38 -38  5  1951  1951 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками відбулися за наступних причин:  

- відповідно до Постанови КМУ від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», та на виконання ст.31 ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2014 рік» від 31.07.14 №1622-VII державними органами приватизації вживались заходи щодо забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження;   

- кількість запланованих на 2014 рік відряджень значно скоротилась відповідно до постанови КМУ від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними 

інспекціями та іншими контролюючими органами» (до переліку яких входить ФДМУ);  

- відповідно до розпорядження КМУ 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» державними органами приватизації не здійснювались виїзні перевірки виконання умов договор ів купівлі-продажу в підконтрольних сепаратистам областях; 

- у зв’язку із тимчасовою окупацією території АР Крим, загостренням  суспільно – політичної ситуації на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областях, у зазначених 

регіонах не були реалізовані заплановані відрядження.  

Крім того, на виконання доручень Уряду від 09.07.2014 № 25474/1/1-14, від 19.07.2014 № 25581/1/1-14, від 31.10.2014 № 40385/1/1-14  були здійснені 4 закордонних відрядження до м. Баку 

(Азербайджанська Республіка) та м. Кишинів (Республіка Молдова). 

Примітка: 

Вартість придбаного ліцензованого 

програмного забезпечення 

тис.грн. Дані внутрішньовідомчого обліку  150  150  6  150  150 

Витрати, пов'язані із забезпеченням 

функціонування єдиної 

комп'ютерної мережі державних 

органів приватизації 

тис.грн. Звіти  540  540 -98,6 -98,6  7  638,6  638,6 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Державною казначейською службою України не було здійснено оплату представлених рахунків при наявності 

відкритих  бюджетних асигнувань, внаслідок чого платіжні доручення залишилися на кінець року неоплаченими. Зазначене призвело до збільшення кредиторської заборгованості, у тому числі 

простроченої. З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10-14-14. На даний час відповіді  від ДКСУ не надходило. 

Примітка: 

Витрати, пов'язані з оплатою 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 

тис.грн. Звіти  767,1  1  768,1 -547,3 -547,3  8  1314,4  1  1315,4 
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Відповідно до наказу ФДМУ від 31.10.14 № 2529   "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15 серпня 2014 р. № 2159" (наказ ФДМУ "Про затвердження помісячного 

пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж об'єктів груп В, Г, Е у серпні-грудні 2014 року") змінено спосіб продажу пакетів акцій АТ з відкритих грошових регіональних аукціонів на фондову 

біржу. 

Крім того, Державною казначейською службою України (ДКСУ) не було здійснено оплату представлених рахунків при наявності відкритих  бюджетних асигнувань, внаслідок чого платіжні 

доручення залишилися на кінець року неоплаченими, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої.  

З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10 -14-14. На даний час відповіді  від ДКСУ не надходило. 

Примітка: 

Витрати, пов'язані з провадженням 

інформаційно-пропагандистської та 

рекламної діяльності з питань 

проведення приватизації, 

висвітлення приватизаційних 

процесів у засобах масової 

інформації 

тис.грн. Звіти  207  207  84  84  9  123  123 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що з метою забезпечення наповнення державного бюджету об'єкти приватизації виставлялися на продаж повторно, що 

супроводжувалося додатковими публікаціями оголошень щодо повторного продажу цих об'єктів та результатів проведеної приватизації 
Примітка: 

Витрати, пов'язані із забезпеченням 

міжнародної діяльності у сфері 

приватизації 

тис.грн. Звіти  9,2  9,2 -1,8 -1,8  10  11  11 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Державною казначейською службою України (ДКСУ) не було здійснено оплату представлених рахунків при наявності 
відкритих  бюджетних асигнувань, внаслідок чого платіжні доручення залишилися на кінець року неоплаченими, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої.  

З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10-14-14. На даний час відповіді  від ДКСУ не надходило. 

Примітка: 

Витрати, пов'язані з виданням та 

розповсюдженням офіційних 

друкованих видань державних 

органів приватизації 

тис.грн. Звіти  266,2  266,2 -45,7 -45,7  11  311,9  311,9 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що  Державною казначейською службою України (ДКСУ) не було  здійснено оплату представлених рахунків при наявності 

відкритих  бюджетних асигнувань, внаслідок чого платіжні доручення залишилися на кінець року неоплаченими, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої.  

З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10-14-14. На даний час відповіді  від ДКСУ не надходило. 

Примітка: 

Витрати, пов'язані з оплатою послуг, 

що надаються закладами та 

центрами з навчання та підвищення 

кваліфікації кадрів органів 

приватизації, менеджменту 

підприємств, що приватизуються, та 

осіб уповноважених управляти 

державними корпоративними 

правами 

тис.грн. Звіти  111  111 -1,6 -1,6  12  112,6  112,6 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються обмеженим обсягом фінансових ресурсів, передбачених Фонду на 2014 рік та тим, що навчання 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. 

Крім того, необхідно зауважити, що Державною казначейською службою України (ДКСУ) не було здійснено оплату представлених рахунків при наявності відкритих  бюджетних асигнувань, 
внаслідок чого платіжні доручення залишилися на кінець року неоплаченими, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої.  

З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10-14-14. На даний час відповіді  від ДКСУ не надходило.. 

Примітка: 
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Витрати, пов'язані з підготовкою до 

продажу земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти, які підлягають 

приватизації 

тис.грн. Звіти  140,8  140,8 -5 -5  13  145,8  145,8 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступними факторами: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки, внаслідок чого відбувається перенесення дати оцінки;  

- тривалість етапів процесу підготовки до приватизації та приватизації як такої, що передбачає проведення: інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки, 

підготовка аукціонів з продажу об’єктів, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких такі об'єкти розташовані, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;       

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів; 
- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;  

- тимчасова окупація Криму, на якій розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

- проведення aнтитерористичної операції на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, на яких розташовані окремі господарські товариства, що контролюється 

незаконними збройними формуваннями. 

Разом з тим зауважуємо, що Державною казначейською службою України (ДКСУ) не було здійснено оплату представлених рахунків при наявності відкритих  бюджетних асигнувань, внаслідок чого 

платіжні доручення залишилися на кінець року неоплаченими, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої.  

З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10 -14-14. На даний час відповіді  від ДКСУ не надходило. 

Примітка: 

2 продукту 
Кількість актів оцінки державного 

майна 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  614  614  453  453  1  161  161 

Розбіжності між пановим та фактичним показниками пояснюються  збільшенням кількості звернень бюджетних установ до Фонду та його регіональних відділень з приводу укладання 

(продовження) договорів оренди нерухомого майна з річною орендною платою 1 гривня з метою здійснення проведення рецензування актів оцінки нерухомого майна. 
Примітка: 

Кількість звітів про оцінку майна, 

актів оцінки майна, які підлягають 

рецензуванню (державної власності) 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  8837  8837  4601  4601  2  4236  4236 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що планові кількісні показники звітів про оцінку та актів оцінки, що підлягають рецензуванню, визначались з початку 2014 

року, виходячи з Єдиного плану-графіка виставлення на продаж у 2014 році  об'єктів груп В, Г, затвердженого наказом ФДМУ від 28.01.2014 № 387, та  Помісячного пооб'єктного плану-графіка 

виставлення на продаж об'єктів груп В, Г, Е у серпні-грудні 2014 року, затвердженого наказом ФДМУ від 15.08.2014 № 2159, Орієнтовного переліку об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, які 

пропонуватимуться до продажу у 2014 році, в тому числі, разом із земельними ділянками, на яких такі об'єкти розташовані, та Переліку об'єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2013-2014 

роках, затвердженого наказом ФДМУ від 15.05.2013 № 629. 

 Протягом 2014 року до зазначених документів неодноразово вносилися зміни, що і призвело до розбіжностей  в планових та фактичних показниках проведення оцінки об'єктів приватизації. 

Також збільшилась кількість звернень до ФДМУ та його регіональних відділень з приводу укладання (продовження) договорів оренди відповідно до Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", у зв'язку з внесенням змін до статті 11 зазначеного закону. 

Примітка: 

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 

од. Звіти  142  142 -205 -205  3  347  347 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що планові кількісні показники звітів про оцінку визначались з початку 2014 року, виходячи з орієнтовного переліку 

об'єктів, які будуть запропоновані до приватизації у 2014 році, в тому числі, разом із земельними ділянками, на яких такі об'єкти розташовані . Однак протягом 2014 року до цього переліку об'єктів 

державної власності неодноразово вносилися зміни.  

У зв'язку із проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей немає можливості здійснення необхідних заходів з виконання встановлених завдань, що призвело 

до виникнення зазначених розбіжностей. 

Примітка: 

Кількість об'єктів державної 

власності (державне майно), які 

підлягають щорічній інвентаризації 

для ведення Єдиного реєстру 
об'єктів державної власності 

од. Звіти  1163701  1163701  63701  63701  4  1100000  1100000 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що зазначений результативний показник формується за результатами інвентаризації державного майна, яка 

проводиться один раз на рік (відповідно до вимог Постанови КМУ від 30.11.2005 № 1121) та відслідковується протягом року (відповідно до вимог Постанови КМУ від 14.04.2004 № 467). 

Збільшення показника пояснюється  проведеною роботою Фондом державного майна України та регіональними Комісіями при державних  адміністраціях по упорядкуванню юридичних осіб (близько 5 

тис.од.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна. 

Примітка: 

Кількість договорів купівлі-продажу 

державного майна, стан виконання 

яких буде контролюватись 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  927  927 -209 -209  5  1136  1136 

Відхилення від запланованого показника обумовлено наступним:  

Загальна кількість договорів купівлі-продажу, стан виконання яких контролювався у 2014 році зменшився, оскільки в ньому відсутні договори купівлі -продажу, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (у зв'язку із ситуацією, яка склалася в Україні та відповідно до вимог Закону  України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України"). 

Крім того, зважаючи на захоплення державних установ у Криму, Донецькій та Луганській областях, та проведення широкомасштабної  антитерористичної операції (АТО) із залученням армії, що 

відображено, зокрема, у рішенні РНБОУ від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", Регіональні відділення 

Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях не мали змоги повною мірою здійснювати заходи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, тому кількість 

договорів купівлі-продажу, які знаходяться на контролі зменшилась. 

Примітка: 

Кількість  договорів оренди, 

орендодавцями за якими є органи 

приватизації, що обліковуються у 
Фонді державного майна 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  21479  21479 -189 -189  6  21668  21668 

Динаміка вказаного показника зумовлена тим, що частина договорів оренди, які були чинними на початок 2014 року, припинили дію  відповідно до ст. 26 Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна" , а також з урахуванням військових дій у зоні проведення антитерористичної операції та тимчасової окупації Криму. 

Примітка: 

Кількість придбаного ліцензованого 

програмного забезпечення 

од. Звіти  1042  1042 -108 -108  7  1150  1150 

 Відхилення в кількості придбаних ліцензій клієнтського доступу обумовлено 

зростанням вартості ліцензії. Закупівля однієї ліцензії здійснена на 1042 ліцензії клієнтського доступу (972 робочих станцій та 70 серверів). 
Примітка: 
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Кількість об'єктів, які  підлягають 

продажу, в т.ч. разом із земельними 

ділянками несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у 

державній власності, на яких 

розташовані об'єкти, що підлягають 
приватизації 

од. Звіти  103  103 -244 -244  8  347  347 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступними факторами: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, внаслідок чого відбувається 

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 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 Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;   

- недостатній обсяг фінансових ресурсів, передбачений на підготовку об'єктів до продажу; довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору 
виконавців робіт із землеустрою;  

 - поширення дії ч.9 ст.11 ЗУ «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 Криму, на якій розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації ; 

- проведення aнтитерористичної операції на тимчасово неконтрольованих територіях, на яких розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними 

формуваннями. 

Примітка: 

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  31  31 -35 -35  9  66  66 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступними факторами: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки, внаслідок чого відбувається перенесення дати оцінки;  

- тривалість етапів процесу підготовки до приватизації та приватизації як такої, що передбачає проведення: інвентаризації майна , проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки, 

підготовка аукціонів з продажу об’єктів, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких такі об'єкти розташовані, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;       

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту; 
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів;  

- недостатній обсяг фінансових ресурсів, передбачений на підготовку об'єктів до продажу;  

- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;  

 - тимчасова окупація Криму, де розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

- проведення aнтитерористичної операції на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей, де розташовані окремі господарські товариства, що контролюється 

незаконними збройними формуваннями. 

Примітка: 

Кількість відкритих грошових 

регіональних аукціонів (ВГРА) 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  2  2 -2 -2  10  4  4 

Відповідно до наказу ФДМУ від 31.10.14 № 2529   "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15 серпня 2014 р. № 2159" (наказ ФДМУ "Про затвердження помісячного 

пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж об'єктів груп В, Г, Е у серпні-грудні 2014 року") змінено спосіб продажу пакетів акцій АТ з відкритих грошових регіональних аукціонів на фондову 

біржу. 

Примітка: 

Тираж видання "Державного 

інформаційного бюлетеня про 

приватизацію" 

шт. Звіти  7000  7000  11  7000  7000 

Тираж видання газети "Відомості 

приватизації" - додатка до 

"Державного інформаційного 

бюлетеня про приватизацію" 

шт. Звіти  52400  52400  1000  1000  12  51400  51400 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються виробничою потребою та обсягом матеріалів, що надійшли для публ ікації в газеті, друк  якої було здійснено 31.12.2014 року 

(газета № 52).. 
Примітка: 

Кількість семінарів з навчання 

працівників органів приватизації, 

менеджементу підприємств, що 

приватизуються, та осіб 

уповноважених управляти 

державними корпоративними 

правами 

од. Звіти  3  3  13  3  3 

Кількість осіб, які пройшли 
навчання на семінарах з питань 

приватизації, менеджменту 

підприємств, що приватизуються та 

управління державними 

корпоративними правами 

осіб Звіти  46  46 -25 -25  14  71  71 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються обмеженим обсягом фінансових ресурсів, передбачених Фонду на 2014 рік. Також навчання 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. 

Примітка: 

3 ефективності 
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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 

ФДМУ 

тис.грн Фінансові плани  403012,8  313012,8  1  90000 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються  тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №  109, що набрала чинності  23.04.2014 року, внесено зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 № 33 в частині збільшення базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 

фінансово-господарської діяльності в 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, крім підприємств електроенергетичної галузі, з 30 до 50 

відсотків. 

Іншими чинниками є: 

- отримання основним платником дивідендів ВАТ "Турбоатом" чистого прибутку за 2013 рік на 65,77 відсотка більше від запланованого; 

-  сплата ПАТ "Донбасенерго" 136 772,8 тис.грн дивідендів до Державного бюджету України відповідно до договору купівлі -продажу державного пакету акцій. 

Примітка: 

Надходження коштів до Державного 

бюджету України від оренди 

державного майна 

тис.грн. Договори оренди  983956  189791,4  2  794164,6 

Виконання бюджетного завдання на вказаному рівні пов'язане з надходженням у 2014 році до державного бюджету разових платежів у порядку сплати штрафних санкцій, заборгованості з орендної 

плати за минулі періоди. та надходженням коштів від об'єктів оренди, приватизація яких планувалась у 2014 році та не була здійснена. 
Примітка: 

Надходження коштів до Державного 

бюджету України від приватизації 

державного майна 

тис.грн. Звіти  466888,9 -111,1  3  467000 

Відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.2014 № 1067 "Про збільшення у 2014 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв'язку із зменшенням його за іншими джерелами 

фінансування", листа  Комітету ВРУ з питань бюжету від 15.12.2014 № 04-13/10-1999 та на підставі Довідки про зміни до річного розпису фінансування бюджету на 2014 рік від 25.12.2014 № 16/1 

надходження від приватизації державного майна за кодом 501000 зменшено на 16 533 000 тис.грн. зважаючи на викладене вище, річний план надходження коштів від приватизації державного майна 

за зазначеним кодом встанвлений на рівні 467 000 тис.грн. 

Примітка: 

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 

тис.грн. Звіти  2941,3 -461,2  4  3402,5 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступними факторами: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки, внаслідок чого відбувається перенесення дати оцінки;   

- тривалість етапів процесу що передбачає проведення: інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій, підготовка аукціонів з продажу 

об’єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;       

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту; 
- недостатній обсяг фінансових ресурсів, передбачений на підготовку об'єктів до продажу; довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору 

виконавців робіт із землеустрою;  

- тимчасова окупація частини території України, на якій розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

- проведення aнтитерористичної операції на території сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюється незаконними збройними формуваннями.  

Примітка: 

4 якості 
Рівень виконання планових обсягів 

надходжень коштів від оренди 

державного майна 

відс. Розрахунково (до звітів)  123,9  23,9  1  100 

Виконання бюджетного завдання на зазначеному рівні пов'язане з надходженням у 2014 році до державного бюджету разових платежів у  порядку сплати штрафних санкцій, заборгованості з 

орендної плати за минулі періоди. та надходженням коштів від об'єктів оренди, приватизація яких планувалась у 2014 році та не була здійснена. 
Примітка: 

Рівень надходження дивідендів, 

нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, які є у 

державній власності, по 

господарських товариствах, які 
належать до сфери управління 

Фонду 

відс. Розрахунково (до звітів)  447,8  347,8  2  100 

Значне перевиконання прогнозованого показника по надходженню до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній 

власності по господарських товариствах, які належать до сфери управління ФДМУ, насамперед обумовлено тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 109, що набрала 

чинності  23 квітня 2014 року, внесено зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 33 в частині збільшення базового нормативу відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансового-господарської діяльності в 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, крім 

підприємств електроенергетичної галузі, з 30 до 50 відсотків. 

Іншими чинниками є: 
- отримання основним платником дивідендів ВАТ "Турбоатом" чистого прибутку за 2013 рік на 65,77 відсотка більше від запланованого; 

-  сплата ПАТ "Донбасенерго" 136 772,8 тис.грн дивідендів до Державного бюджету України відповідно до договору купівлі -продажу державного пакету акцій. 

Примітка: 

Рівень виконання планових обсягів 

надходження від приватизації 

державного майна до Державного 

бюджету України 

відс. Розрахунково (до звітів)  100  3  100 

Відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.2014 № 1067 "Про збільшення у 2014 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв'язку із зменшенням його за іншими джерелами 

фінансування", листа  Комітету ВРУ з питань бюжету від 15.12.2014 № 04-13/10-1999 та на підставі Довідки про зміни до річного розпису фінансування бюджету на 2014 рік від 25.12.2014 № 16/1 

надходження від приватизації державного майна за кодом 501000 зменшено на 16 533 000 тис.грн. зважаючи на викладене вище, річний план надходження коштів від приватизації державного майна 

за зазначеним кодом встанвлений на рівні 467 000 тис.грн. 

Примітка: 
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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 

відс. Розрахунково (до звітів)  86,4 -13,6  4  100 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступними факторами: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки, внаслідок чого відбувається перенесення дати оцінки;  

- тривалість етапів процесу. що передбачає проведення: інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки, підготовка аукціонів з продажу об’єктів, внаслідок 

чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами інформації для проведення оцінки; 

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;       

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту; 

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів;  

- недостатній обсяг фінансових ресурсів, передбачений на підготовку об'єктів до продажу;  
-довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;  

- тимчасова окупація Криму, де розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

- проведення aнтитерористичної операції на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей, на якмх розташовані окремі господарські товариства, що контролюється 

незаконними збройними формуваннями. 

Примітка: 

Рівень щорічної інвентаризації 

об'єктів державної власності у 

загальній кількості об'єктів, які 

обліковуються в Єдиному реєстрі 

об'єктів державної власності 

відс. Розрахунково (до звітів)  106  6  5  100 

розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюється  проведеною роботою Фондом державного майна України та регіональними Комісіями при державних адміністраціях  по 

упорядкуванню юридичних осіб (близько 5 тис.од.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними 

балансоутримувачами державного майна. 

Примітка: 

Рівень погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої в 

органах ДКС станом на 01.01.2014 

відс. Розрахунково (до звітів)  60,7  69,7  10,4  25,4  6  50,3  44,3 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюється дефіцитом бюджетних коштів та недостатністю фінансових ресурів,  передбачених у 2014 році ФДМУ на здійснення 

покладених державою повноважень та виконання встановлених завдань з наповнення Державного бюджету України. 

Крім того, Державною казначейською службою України не було здійснено оплату у грудні 2014 року представлених рахунків при наявності відкритих  бюджетних асигнувань, внаслідок чого 

платіжні доручення залишилися на кінець року неоплаченими, надходження бюджетних асигнувань було зменшено, ніж визначено кошторисом Фонду. Зазначене призвело до збільшення 

кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої. З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10-14-14. На 

даний час відповіді  від ДКСУ не надходило. 

Примітка: 

Аналіз стану виконання результативних показників 
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      У 2014 році 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 ФДМУ склали 403 012,8 тис.грн, перевиконання планового завдання (90 000,0 тис.грн) становить 447,8% 

(постанова Кабінету Міністрів України  від 01.04.2014 № 109, що набрала чинності  23.04.2014, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 № 
33 в частині збільшення базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 

у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, крім підприємств електроенергетичної галузі, з 30 до 50 відсотків. Крім 
того,  на виконання зазначеного результатвиного показника вплинуло: 

- отримання основним платником дивідендів ВАТ "Турбоатом" чистого прибутку за 2013 рік на 65,77 відсотка більше від запланованого; 
-  сплата ПАТ "Донбасенерго" 136 772,8 тис.грн дивідендів до Державного бюджету України згідно з  договором купівлі-продажу державного пакету акцій. 

 

    Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна склали 983 956,0 тис.грн, що становить 123,9% планового показника, що пов'язане 
із надходженням до держбюджету разових платежів у порядку сплати штрафних санкцій, заборгованості з орендної плати за минулі періоди, та надходженням коштів від 

об'єктів оренди, приватизація яких планувалась у 2014 році та не була здійснена.  
 

     У 2014 році Фондом державного майна України перераховано до Державного бюджету України коштів у сумі 466 888,9 тис.грн, план виконано на 100% (відповідно 
до розпорядження КМУ від 07.11.2014 № 1067 "Про збільшення у 2014 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв'язку із зменшенням його за іншими 

джерелами фінансування", листа Комітету ВРУ з питань бюджету  від 15.12.2014 № 04-13/10-1999 та на підставі Довідки про зміни до річного розпису фінансування 
бюджету  на 2014 рік від 25.12.2014 № 16/1  річний план  надходження коштів від приватизації державного майна встановлений на рівні 467 000,0 тис.грн). 

    Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають 
приватизації, до Державного бюджету України перераховано 2 941,3 тис.грн, 86,4%. Рівень виконання зазначеного показника пояснюється наявністю наступних 

факторів, а саме: 
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки, внаслідок чого відбувається перенесення дати оцінки;   

- тривалість етапів процесу що передбачає проведення: інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій, 
підготовка аукціонів з продажу об’єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;       
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту; 

- недостатній обсяг фінансових ресурсів, передбачений на підготовку об'єктів до продажу;  
- довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки, відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;  

- тимчасова окупація Криму, де розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 
- проведення aнтитерористичної операції на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, на яких розташовані окремі господарські 

товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями. 
 

    Разом з тим, Фонд державного майна України зауважує, що Державною казначейською службою України у грудні 2014 року не було здійснено оплату представлених 
рахунків при наявності відкритих  бюджетних асигнувань, внаслідок чого платіжні доручення залишилися на кінець року неоплаченими, надходження бюджетних 

асигнувань було зменшено, ніж визначено кошторисом Фонду. Зазначене призвело до збільшення кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої.  

На 01.01.2015 кредиторська заборгованість за загальним фондом  державного бюджету складає 2 483,2 тис.грн, у тому числі прострочена - 1 887,7 тис.грн. За  
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спеціальним фондом - 10,7 тис.грн, у тому числі прострочена - 10,3 тис.грн. 
З метою отримання інформації щодо несплати виставлених платежів Фонд звернувся до ДКСУ листом від 05.01.2015 № 10-14-14. На даний час відповіді  від ДКСУ не 

надходило. 

8. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: 

 

Д.Парфененко 
В.о. Голови Фонду державного майна 

України 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Директор Департаменту фінансового обліку – 

головний бухгалтер 

 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

             В. Мишкіна 

 


