
Зв1т про виконання паспорта бюджетно! программ станом на 1 С1чня 2017 року

1. 661 Фонд державного майна У краУни
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна УкраТни
(КПКВК ДБ) (найменування в!дпов1дального виконавця)

3. 6611020 0411 Заходи, пов'язаш з проведениям приватизацн державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! программ)

4. Стратепчш цш  головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетно!' программ:

№  з/п С тр атеп ч н а  цш ь

1 М асш табна прозора приватизаш я держ авно! власностг О птю ш зацш  частки держ авного сектора економиси. Забезпечення надходж ення ко ш п в  вщ  приватизацн держ авного  майна

2 У досконалення методичного забезпечення та  держ авного регулю вання у сфер1 оцш ки майна, м айнових прав та  проф есш но! оцш очно! д ш льносп , практична Д1яльшсть з оцш ки, 
рецензування до к у м ен п в  з оцш ки, забезпечення проф есш но! ш дготовки ощнювачлв

3 П одальш е посилення п ро зо р о сп  та  вш кри тосп  Д1яльн ост1 Ф онду у процес1 вироблення та  реал1зацп держ авно! политики у сф ерах дхяльност! Ф онду, сприяння розвитку 
громадянського суспш ьства, реал1защ я держ авно! кадрово! полы нки в единш  систем! держ авних орган!в приватизацн

5. Видатки та надання кредипв за бюджетною програмою:
тис. гривень

Затверджено у паспорт! бюджетно! программ Касов! видатки (надан! кредиты) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом загальний
фонд

спещальний
фонд

разом загальний
фонд

спещальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20000,0 20000,0 11317,1 11317,1 -8682,9 - 8682,9

6. Напрями використання бюджетних кошпв:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних конгпв
Затверджено у паспорт! бюджетно! программ Касов! видатки (надаш кредити) ЕЛдхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд разом загальний

фонд
спещальний

фонд
разом загальний

фонд
спещальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 Забезпечення функцюнування едино! комп'ютерно! мереж1 державних оргашв 
приватизацй

865,7 865,7 655,6 655,6 -210,1 -210,1

2 Забезпечення оплати послуг, що надаються суб'ектами господарювання, 
залученими до роб1т з проведения аукщожв, особами та оргажзащями, 
залученими до робгг з передприватизацшно! подготовки, реструктуризаций 
проведения обов'язкового еколопчного аудиту, приватизацй,охорони та 
збереження об'еютв приватизацй', повернутих за решениям суду в державну 
власжсть, до !х наступного продажу, надання юридичних послуг, послуг, що 
надаються суб’ектами ошночнен дёяльностц збержачами цшних па

14152,6 14152,6 8953,6 8953,6 -5199,0 -5199,0

3 Забезпечення проведения шформацшно-пропагандистсько! та рекламной 
дояльносто з питань проведения приватизаций виевгглення приватизацшних 
процест у засобах масово! шформацй.

1209,4 1209,4 736,6 736,6 -472,8 -472,8

4 Забезпечення мёжнародно! Д1яльносп у сфер1 приватизацй. 111,1 111,1 33,0 33,0 -78,1 -78,1

5 Забезпечення видання та розповсюдження офщшних друкованих видань 
державних оргашв приватизацй

328,0 328,0 249,3 2493 -78,7 -78,7

6 Забезпечення оплати послуг що надаються закладами та центрами з навчання та 
шдвищення квалёфжацй кадрт органт приватизаций менеджменту, шдприесмств, 
що приватизуються, та особ, уповноважених управляти державними 
корпоративними правами

385,2 385,2 261,7 261,7 -1233 -1233

7 Забезпечення подготовки до продажу земельних дшянок, на яких розташовано 
об’екти, яко шдлягають приватизацй

2948,0 2948,0 4273 4273 -2520,7 -2520,7

Всього 20 000,0 20 000,0 11317,1 11317,1 -8 682,9 -8 682,9

7- Видатки на реашзацмо державних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетноУ программ:
тис. гривень

Код
державноТ
щльовоТ

программ

Назва державно! щльовоТ программ

Затверджено у паспорт! бюджетно! программ
Касов! видатки(надаш кредити) Вёдхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Результативн! показники бюджетноУ программ та анашз Тх виконання:

№
з/п Показники Одииниця

ВИМ1РУ

Джерело
шформацй

Затверджено у паспорт! бюджетно! 
программ Фактичж результативш показники Вщхилення

загальний
фонд

спешаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат
1 Витрати, пов'язаж з техшчним тис.грн. Зв1ти управл!НСького облжу 865,7 865,7 655,6 655,6 -210,1 -210,1

обслуговуванням, ремонтом 
комп'ютерно! технжи, послугами 
зв'язку та ш.

Нримггка: Розб1жност1 лпж плановым та фактичным показниками пяснюютъся наступним:
- економгя кошт1в теля проведения електронных торгьв, зг1дно Закону Украми "Про публ1чм закутвлг" вгд 25.12.2015 ЛЬ 922-УШ.



2 Витрати, пов'язаш з проведениям тис.грн Зв1ти управл^нського облжу 14152,6 14152,6 8953,6 8953,6 -5199 -5199
аукцюшв, передприватизацшною 
шдготовкою, реструктуризащею, 
обов'язковим еколопчним аудитом, 
приватизац)€ю,охороною та 
збереженням об'еюпв приватизацп, 
повернутих за ршенням суду в 
державну власшсть, до 1х 
наступного продажу, наданням 
юридичних послуг, оплатою послу!, 
що надаються суб'ектами оцшочно1 

Д1яльност1, збер1гачами щнних 
папер!в

Иримггка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пяснюються наступним:
- недодержання строме подання матерхалхв для проведения оцхнкы вартостх державных часток (акцш) у  статутных капхталах товарыств, ям тдлягають приватизацп, наслхдком чого с перенесения 
даты оцткы;
- трывалхстъ етапхв процесу, що передбачае проведения хнвентарызацп майна, проведения незалежноХ оцхнкы; рецензування незалежноХ оцхнкы, надання пропозыцт для першочергового прыдбання 
часток (паХв, акцш), тдготовка аукцюшв з продажу об'ектхв, внаслхдок чого прыватызацхя може завершытысяу наступномурощ;
- неподання выконавчымы органами господарських товарыств державнх частки (акцп) у  статутных капталах яких тдлягають прыватызацп, хнформацхХ для проведения оцхнок;
- фактычне прыпынення фхнансово-господарськоХ дхяльностх, набуття товарыством ознак економХчно неактивного;
- непривабливхсть об’ектхв прыватызацп, вхдсутнхсть попиту на прыдбання державноХ частки (пакета акцш), розмхр якоХ не забезпечусуправлхнського вплыву на дхяльшсть господарського 
товарыства;
- вхдсутнхсть заяв вхд потенцхйних покупцхв при оголошеннх конкурсов, аукцюшв з продажу державных пакетхв акцш (часток);
- вхдсутнхсть необххднихрхшень Кабхнету Мшхстрхв УкраХни про приватизацхю об'ектхв, ям  потребують таких рхшень;
- в/дмова учасникхв (акцюнерхв) вгд використання переважного права на придбвання державных пакетхв акцш;
- довгостроковый процес отримання документацп на земельнх дхлянки, вхдсутнхсть заяв на конкурс з вхдбору виконавцхв робхт хз землеустрою;
Поширення дхх ч.9 ст.11 Закону УкраХни "Про управлхння об’ектами державноХ власностх", згхдно з якою щодо об’ектхв нерухомого майна державноХ власностх, що не тдлягають приватизацп, не 
можуть вчинятися дхх, наслхдком яких може буты його вхдчуження;
- згхдно з наказм Фонду державного майна УкраХни вхд 14.04.2016 N° 765 запроваджено проведения аукцюшв в електроннш формх без оплати;
- тимчасова окупацхя частыни територп УкраХни, на яких розташоват о кремх господарсьм товарыства, внаслхдок збройноХ агресп РостськоХ Федерацп;
- проведения антитерористичноХ операцп на територп Сходу УкраХни, на якхй розташоват окремх господарсьм товарыства, що контролюються незаконными збройними формуваннями.

3 Витрати, пов'язаш з публжащями в тис.грн. Зв1ти управлшського облжу 1209,4 1209,4 736,6
прес1, виданням шформацшно- 
ДОВ1ДНИКОВО! лггератури з питань 
приватизацп, проведениям круглих 
столов, конференций, соцюлопчних 
досл!джень та ш.

736,6 -472,8 -472,8



Прими ка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пяснюються наступним:
- недодержання строкхв подання матерхалхв для проведения оцхнки вартостх державных часток (акцхй) у  статутных катталах товариств, якх пхдлягають приватизацп, наслхдком чого е перенесения 
даты оцхнки;
- тривалхсть стать процесу, що передбачас проведения хнвентарызацп майна, проведения незалежнох оцхнки; рецензування незалежнох оцхнки, надання пропозицхй для першочергового придбання 
часток (пахе, акцш), тдготовка аукцюнхв э продажу об'ектхв, внаспхдок чого приватшацхя може завершитисяу наступному роцх;
- неподання виконавчими органами господарсъких товариств державнх частки (акцхх) у  статутных катталах яких пхдлягають приватизацп, хнформацп для проведения оцхнок;
- фактичне припинення фхнансово-господарськох дхяльностх, набуття товариством ознак економхчно неактивного;
- непривабливхсть об’ектхв приватизацп, вхдсутнхсть попиту на придбання державно! частки (пакета акцхй), розмхрякохне забезпечуе управлтського вплыву на дхяльнхсть господарського 
товариства;
- вхдсутнхсть заяв вхд потенцхйних покупцхв при оголошеннх конкурсхв, аукцюнхв з продажу державных пакетхв акцхй (часток);
- вхдсутнхсть необххдних рхшень Кабхнету Мхнхстрхв Украхни про приватизацхю об’ектхв, якх потребують таких рхшень;
- вхдмова учасникхв (акцхонерхв) вхд використання переважного права на придбвання державных пакетхв акцхй;
• довгостроковий процес отримання документацхх на земельнх дхлянки, вхдсутнхсть заяв на конкурс з вхдбору виконавцхв робхт хз землеустрою;
Поширення дхх ч. 9 ст. 11 Закону Украхни "Про управлхння об ’ектами державнох власностх ”, згхдно з якою щодо об ’ектхв нерухомого майна державнох власностх, що не пхдлягають приватизацп, не 
можуть вчинятися дхх, наслхдком яких може бути його вхдчуження;
- тимчасова окупацхя частини територй Украхни, на яких розташованх окремх господарськх товариства, внаслхдок збройнох агресхх Росхйськох Федерацп;
- проведения антитерористичнох операцп на територп Сходу Украхни, на якхй розташованх окремх господарськх товариства, що контролюються незаконными збройними формуваннями.

4 Витрати на оплату перекладач1в та тис.грн. Зв1ти упрашинського облпсу 111,1 111,1 33 33 -78,1 -78,1
легал1зашю документ^, яю 
шдтверджують майнов! права 
держави; оплату державного мита за 
нотар1альне оформления 
документов, як» шдтверджують 
майнов) права держави, переклад1в 
нормативних аюпв шших держав з 
питань куп1вл1 -продажу цшних 
папер1в, консультацш з питань 
м!жнародного права, оплату послуг 
реестратор1в, у тому числ! за 
межами Украши та ш.

Нрнмггка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пояснюються наступним:
- економхя коштхв теля проведения електронних торгхв, згхдно Закону Украхни "Про публхчнх закупхвлх” вхд 25.12.2015 Л* 922-У1П;
- неофхцтнх переклады в межах компетенци Фонду державного майна Украхни здхснювались самостхйно.

5 Витрати, пов'язаш з виданням та тис.грн. Звгги управлшського облжу 328 328 2493 2493 -78,7 -78,7
розповсюдженням офщшних
друкованих видань державних 
оргашв приватизацп

Нримггка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пяснюються наступним:
- економхя коштхв теля проведения електронних торгхв, згхдно Закону Украхни "Про публхчнх закупхвлх” вхд 25.12.2015 № 922-У1П.___________________________________________

6 Витрати, пов'язаш з навчанням та тис.грн. Зв1ти управл!нського облжу 385,2 385,2 261,7 261,7 -1233 -1233
шдвищенням квал1фжацп кадр 1 в
оргашв приватизаций менеджменту 
гпдприемств, що приватизуються, та 
0С1б, уповноважених управляти 
державними корпоративними 
правами

Примггка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пояснюються непроведениям пхдвищення квалхфхкацхх у  зв'язку хз скороченням штатнох чисельностх та реорганизацию Фонду державного
майна Украхни.



7 Витрати, пов’язаш з шдповкою до тис.грн. Зв1ти управл1неького облшу 2948 2948 4273 4273 -2520,7 -2520,7
продажу земельних дшянок, на яких 
розташоваш об’екти, яю тдлягають 
приватизаци

Нрымгтка: РозбХжиостх М1Ж плановым та фактичным показниками пояснюються наступним:
- недодержання строме подання матерхалхв для проведения оцхнки вартостх державных часток (акцш) у  статутных катталах товарыств, ям тдлягають приватизаци, наслхдком чого е перенесения 
даты оцхнки;
- тривалхсть етапхв провесу, що передбачае проведения хнвентаризацп майна, проведения незалежнох оцшкы; рецензуваня незалежнох оцшкы, надання пропозыцш для першочергового прыдбання 
часток (пахе, акцхй), подготовка аукцюнхв з продажу об'ектхв, внаслхдок чого приватизацхя може завершитися у  наступномуроцх;
- неподання виконавчими органами господарських товарыств, державно частки (акци) у  статутных катталах яких тдлягають приватизаци, хнформаци для проведения оцхнок;
- фактычне прыпынення фхнансово-господарськох дхяльностх, набуття товарыством ознак економхчно неактивного;
- непривабливхсть об'ектхв приватизаци, вхдсутнхсть попиту на прыдбання державнох частки (пакета акцхй), розмхр якох не забезпечуеуправлхнського вплыву на дхяльнхсть господарського 
товариства;
- вхдсутнхсть заяв вхд потенцшних покупцхв при оголохиеннх конкурсхв, аукцюнхв з продажу державных пакетхв акцхй (часток);
- вхдсутнхсть необххднихрххиень Кабхнету Мхнхстрхв Украхни про приватшацххо об'ектхв, якх потребухоть такихрххиень;
- вхдмова у  час ним в (акцхонерхв) вхд використання переважного права на прыдбання державных пакетхв акцш;
Поширення ди ч.9 ст .П  Закону Украхни "Проуправлхння об'ектами державнох власностх, що не тдлягають приватизаци, неможуть вчинятися дп, наслхдком яких може бути його вхдчуження;
- тимчасова окупацхя частины терытори Украхни, на якихрозташованх окремх господарськх товариства, внаслхдок збройнох агресп Росхйськох Федераци;
- проведения антитерористычнох операци на терытори Сходу Украхни, на якхй розташованх окремх господарськх товариства, що контролюються незаконными збройними формуваннями.

8 Клльюсть договор1в з ощнки шт. Внутршнш обл!к 500 500 337 337 -163 
об'ект1в, що тдлягають приватизаци 
та внесения до статутних кашташв 
акцюнерних (господарських) 
товариств

-163

Примет ка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пояснюються наступним:
- до перелхкхв об'ектхв державнох власностх, якх тдлягають приватизаци, затверджених постановами Кабхнету Мхнхстрхв Украхни та наказами Фонду, вносились змхни;
- не проведения конкурсхв по вхдбору суб'ектхв оцхночнох дхяльностх у  зв'язку з ненадходженням заяв на участь у  конкурсх;
- органами управлхння не передано функци з управлхння об'ектами, що тдлягають приватизаци, до регхональних вхддхлень Фонду державного майна Украхни;
- органами управлхння не завершенх заходи з передприватизацхйно'х пхдготовки пхдприемств, що тдлягають приватизаци;
- Урядом не прийнято рхшення щодо приватизаци окремих вугледобувних пхдприемств;
- мхсцевими радами не завершенх роботы по вхдведенню земельних дхлянок пхд об'ектами приватизаци;
- вхдсутнхсть дозволу на оформления технхчнох, землевпоряднох документаци земельних дхлянок;
- довготривале виготовлення землевпоряднох та технхчнох, хншох документаци, що необххдна для проведения оцхнки вхдповхдно до вимог чинного законодавства.

2 продукту
1 Кшыйсть з в т в  про оцшку об'ек'пв, од. Зв1ти про ощнку майна 476 476 373 373 -103 -103

що тдлягають приватизаций в т.ч. 
з в т в  про ощнку об'еюзв разом 13 
земельними дыянками, на яких таю 
об’екти розташоваш

Примпгка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пояснюються наступним:
- до перелхкхв об'ектхв державнох власностх, якх тдлягають приватизаци, затверджених постановами Кабхнету Мхнхстрхв Украхни та наказами Фонду, вносились змхни;
- вхдсутнхсть виххдних даних для проведения оцшкы;
- органами управлхння не передано функци з управлхння об'ектами, що тдлягають приватизаци, до регхональних вхддхлень Фонду державного майна Украхни;
- органами управлхння не завершенх заходи з передприватизацхйно'х подготовки пхдприемств, що тдлягають приватизаци;
- Урядом не прийнято рхшення щодо приватизаци окремих вугледобувних пхдприемств;
- мхсцевими радами не завершенх роботы по вхдведенню земельних дйхянок пхд об'ектами приватизаци;
- вхдсутнхсть дозволу на оформления технхчнох, землевпоряднох документаци земельних дхлянок;
- довготривале виготовлення землевпоряднох та технхчнох, хншох документаци, що необххдна для проведения оцхнки вхдповхдно до вимог чинного законодавства;
- до перелхкхв об'ектхв державнох власностх, якх тдлягають приватизаци, затверджених постановами Кабхнету Мхнхстрхв Украхни та наказами Фонду державного майна Украхни вносились змхни.



2 Кшыость договорёв кутвлё-продажу од. Даш внутрёшньовщомчого облёку 664 664 641 641 -23 -23
державного майна, стан виконання 
яких буде контролюватись

Примётка: Розбхжноспп мхж плановым та фактичным показниками пояснюються тим, що у  зв'язку оз захопленням державныхустанов на Сходо Украони, згхдно оз Рошенням РНБО вхд 13.04.2014 "Про неводкладш
заходи щодо подолання терористичнох загрози о збереження територоальноо цтсносто Украши", розпорядженням Кабтету Моностров Украши вод 07.11.2014 №  1085-р "Про затвердження перелхку 
населених пунктов, на територп яких органы державно1 влади тимчасово не здтснюють або здшснюють не в поеному обсязо своо повноваження " на сьогодт за низкою договоров доступ до 
документов та безпосередньо об'ектов приватизаци водсутной.
Загальна кшькхсть договоров, стан виконання яких контролювався, зменшився, тому що регоонально воддиоення Фонду державного майна Украши по Донецькой та Луганськш областях у  наявних 
умовах не масть можливосто здтснювати у  поеному обсязо контроль за виконанням умов за низкою договоров куповло-продажу. Посля врегулювання ситуацп водповгдний контроль з боку органов 
приватизаци буде поновлено

3 Кёлькёсть об'сктёв, якё пёдлягають од. Звёти управлёнського облёку 463 463 152 152 -311 -311
продажу, в т.ч. разом 1з земельними 
дёлянками несыьськогосподарського 
призначення, що перебувають у 
державшй власносп, на яких 
розташоваш об'екти, що тдлягають 
приватизаци

Примётка: Розбожносто мож плановым та фактичными показниками пояснюються наступним:
- недодержання строме подання матерхалов для проведения оцшки вартосто державных часток (акцт) у  статутных капоталах товариств, яко тдлягають приватизаци, наслодком чого с перенесения 
даты оцшки;
- тривалость етапов процесу, що передбачае проведения швентаризацп майна, проведения незалежноо оцшки; рецензування незалежноо оцшки, надання пропозицхй для першочергового придбання 
часток (паов, акцой), подготовка аукцюнов з продажу объектов, внаслодок чого приватизацоя може завершитися у  наступномуроцо;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державно частки (акци) у  статутных капоталах яких тдлягають приватизаци онформаци для проведения оцонок;
- фактичне припинення фонансово-господарськоо дояльносто, набуття товариством ознак економочно неактивного;
- непривабливость об'ектов приватизаци, водсутность попиту на придбання державноо частки (пакета акцой), розмор яко'о не забезпечуеуправлшського вплыву на дояльность господарського 
товариства;
- водсутность заяв вод потенцшних покупцов при оголошенш конкурсов, аукцюнов з продажу пакетов акцой (часток);
- водсутность необходнихрошень Кабтету Моностров Украши про приватизацою об'ектов, яко потребують такихрошень;
- водмова учаснимв (акцоонеров) вод використання переважного права на придбання державных пакетов акцой;
- довготривалий процес отримання документаци на земельно долянки, водсутность заяв на конкурс з водбору виконавцов робот оз землеустрою;
Пошырення ди ч.9 ст.11 Закону Украони "Про управлоння об'сктами державноо власносто, що не тдлягають приватизаци, не можуть вчинятися доо, наслодком яких може бути його водчуження;
- тимчасова окупацоя частини територп Украони, на яких розташовано окремо господарсько товариства, внаслодок збройноо агреси Росойськоо Федераци;
- проведения антитерористичноо операци на територп Сходу Украони, на якой розташовано окремо господарсько товариства, що контролюються незаконнолми збройними формуваннями.

4 Продаж земельш дёлянки од. Договори купёвлё-продажу 104 104 16 16 -88
несшьськогосподарського 
призначення або права на них. що 
перебувають у державшй власност1, 
на яких розташоваш об'екти, що 
тдлягають приватизаци



Нримггка: Розбхжностх мхж плановым та фактичными показниками пояснюються наступным:
- недодержання строме поОання матерхалхв для проведения оцхнки вартостх державных часток (акцхй) у  статутных каттапах товариств, ям тдлягають приватизацп, наслхдком чого с перенесения 
даты оцхнки;
- тривалхсть етапхв процесу, що передбачае проведения хнвентаризацхх майна, проведения незалежноХоцтки; рецензування незалежноХ оцтки, надання пропозицхй для першочергового прибдання 
часток (пахе, акцш), пхдготовка аукцюшв з продажу об'ектхв, внаслхдок чого приватизация може завершитися у  наступному рощ;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державы частки (акцп) у  статутных каттапах яких тдлягають приватизацп хнформацхХ для проведения оцхнок;
- фактичне припинення фхнансово-господарськоХ дхяльностх, набуття товариством ознак економхчно неактивного;
- непривабливхсть об'ектхв приватизацп, вхдсутшсть попиту на придбання державноХ частки (пакета акцш), розмхр якоХ не забезпечуе управлшського вплыву на дхяльнхсть господарського 
товариства;
- вхдсутшсть заяв вхд потенцтних покупщв при оголошеннх конкурсхв, аукцюшв з продажу пакетов акцш (часток);
- вхдсутшсть необххдних рхшень Кабхнету Мхнхстрхв УкраХни про приватизацию об'ектхв, ям  потребують таких рхшень;
- вхдмова учасникхв (акцюнерхв) вхд використання тревожного права на придбання державных пакетхв акцш;
- довготривалий процес отримання документацИ на земельнх дихянки, вхдсутшсть заяв на конкурс з вхдбору виконавцхв робхт хз землеустрою;
Поширення дп ч.9 ст.11 Закону УкраХни "Про управлшня об'ектами державноХ власностх, що не тдлягають приватизаци, не можуть вчинятися дп, наслхдком яких може бути його вхдчуження;
- тимчасова окупацхя частини територп УкраХни, на якихрозташоват окремх господарсъкх товариства, внаслхдок збройнох агресп Росхйськох Федераци;
- проведения антитерористичноХ операцп на територп Сходу УкраХни, на якхй розташоват окремх господарсъм товариства, хцо контролюються незаконными зброиними формуваннями.

5 Кшыасть вщкритих грошових од. Звгги про продаж акцш АТ, що 1 1 1  1
репональних аукцюшв (ВГРА) належать держав!, на торгах

вщкритих грошових 
репональних аукцюшв (ВГРА)

6 Тираж видання "Державного шт. Звпи управлшського облжу 2000 2000 1000 1000 -1000 -1000
шформацшного бюлетеня про
приватизащю"

Примггка: Розбхжностх мхж плановым та фактичными показниками пояснюються тим, хцо було об'еднано друк номеру (№3-4), та перенос друку№1 за 2017рхк на 2017рхк.
7 Тираж видання газети "Вщомосп шт. Звпи управл1нського обл1ку 57600 57600 76600 76600 19000 19000

приватизацп" - додатка до
"Державного шформацшного 
бюлетеня про приватизацию"

Н ри м тса: Розбхжностх мхж плановым та фактичными показниками пояснюються тим, що вхдповхдно до Закону УкраХни "Про приватизацхю державного майна", "Про приватизацхю невеликих державных
пхдприемств (молу приватизацхю)", "Про особливостх приватизацп об'ектхв незавершеного будхвництва", "Про оцхнку майнових прав та професхйну оцхночну дхяльнхсть в УкраХнх" з метою пхдвищення 
оперативностх публхкацп хнформацхХ було збхльшено тираж газети внаслхдок зростання попиту.

8 Юльюсть семшар1в з навчання од. Звгги управл!нського облжу 9 9 7 7 -2 -2
пращвниюв оргашв приватизацп,
менеджменту пщприемств, що 
приватизуються, та ос1б, 
уповноважених управляти 
державними корпоративними 
правами

Нрнмгтка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пояснюються непроведениям пхдвищення квалхфхкаци у  зв'язку хз скороченням штатноХ чисельностх тареорганхзацхею Фонду державного
майна УкраХни. ________________________________________________________________________________________________ ___________________________

9 Кшькють ос1б, яю пройшли ос (б Звгти управлшського обл1ку 293 293 191 191 -102 -102
навчання на семшарах з питань
приватизацп, менеджменту 
пщприемств, що приватизуються та 
управлшня державними 
корпоративними правами

Примотка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пояснюються тим, що пхдвищення квалхфхкацп працхвникхв Фонду з питань оцхночноХ дхяльностх вхдбувасться згхдно хз Законом УкраХни "Про
оцхнку майна, майнових прав та професхйну оцхночну дхяльнхсть в УкраХнх"за напрямами визначеними виробничою необххднхетю зурахуванням термхну дп квалхфхкацхйних евхдоцтв та наявностХ 
плинностх кадрхв в установи

3 ефективностч



17100000 188918,9 -16911081,11 Надходження коптив до Державного гис.грн. Зв1ти управлшського облику 
бюджету У край ни вщ приватизацн 
державного майна

Примотка: Розбхжностх .шж плановым та фактичным показниками пояснюються насту пн им:
- недодержання строкхв поОання матерхалхв для проведения оцшки вартост\ державных часток (акцхй) у  статутных катталах товариств, якх тдлягають приватизацн, наслхдком чого с 
перенесениям даты оцшки;
- тривалхсть етапхв процесу, що передбачае проведения хнвентаризаци майна, проведения незалежно! оцшки; рецензування незалежно! оцшки, надання пропозицхй для першочергового придбання 
часток (пахе, акцш), подготовка аукцхонхв з продажу об'ектхв, внаслхдок чого приватизация може завершитисьу наступномуроцх;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державнх частки (акцх!) у  статутных катталах яких тдлягають приватизацн хнформацхх для проведения оцшки;
- фактичне припинення фшансово-господарсько! дхяльностх, набуття товариством ознак економхчно неактивного;
- непривабливхсть об'ектхв приватизацн, вхдеутнхеть попиту на придбання державнох частки (пакета акцш), розмхр яко! не забезпечуеуправлшського вплыву на дхяльнхеть господарського 
товариства;
- вхдеутнхеть заме вхд потенцхйних покупцхв при оголохиеннх конкурав, аукцхонхв з продажу державных пакетхв акцш (часток);
- вхдеутнхеть необххднихрхшень Кабхнету Шнхтсрхв Украхни про приватизацхю об'ектхв, як! потребують такихрхшень;
- вхдмова учасникхв (акцхонерхв) вхд використання тревожного права на придбання державных пакетхв акцш;
- довготривалий процес отримання документацп на земельнх дхлянки, вхдеутнхеть заяв на конкурс з вхдбору виконавцхв робхт хз землеус трою;
Поширення дп ч.9 ст. П  Закону Украхни "Про управлхння об'ектами державноГ власностх, що не тдлягають приватизацн, не можуть вчинятися ди, наслхдком яких може бути його вхдчуження;
- тимчасова окупацхя частини територп Украхни, на яких розташованх окремх господарськх товариства, внаслхдок збройнох агреехх Росхйськох Федерацн;
~ проведения антитерорыстычнох операци на територи Сходу Украхни, на якхйрозташованх окремх господарськх товариства, що контролюються незаконными зброиними формуваннями.

2 Надходження кошт^в до Державного тис.грн. Зв»ти управлшського обл1ку 2528 4274,2 1746,2
бюджету Украши вщ продажу 
земельних дшянок 
несшьськогосподарського 
призначення або прав на них, що 
перебувають у державнш власносп, 
на яких розташоваш об'екти, що 
тдлягають приватизацн

Приматка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показниками пояснюються тим, що продаж об'ектхв аукцхону здхйснюетъся на конкурентных засадах (аукцхон, конкурс). Згхдно чинного законодавства
переможцем аукхцону/конкурсу визначаеться той покупець, який запропонував за об'ект приватизацн найвигхднхшу для державы (бйхьшу) цхну._________________________________________________

4 ЯКОСТ1
1 Р1вень виконання планових обсяпв вщс. Звтги управлшського облпсу 100 1,1 -98,9

надходження коптив вщ 
приватизацн державного майна до 
Державного бюджету Украши



Примётка: Роюожноспи мож тановим та фактичным показниками понснюються наступним:
- недодержання строме подання матероалов для проведения оцшки вартосто державных часток (акцш) у  статутных катталах товариств, ям тдлягають приватизацп, наслодком чого е 
перенесениям даты оцшки;
• тривалость етапов процесу, що передбачас проведения онвентарызацоХ майна, проведения незалежноХ оцшки; рецензування незалежноХ оцшки, надання пропозыцт для першочергового прыдбання 
часток (паХв, акцш), подготовка аукцюмв з продажу об'ектов, внаслодок чого приватизация може завершитисьу наступномурощ;
- неподання виконавчыми органами господарських товариств, державно частки (акцоо) у  статутных катталах яких тдлягають приватизацп онформацп для проведения оцшки;
- фактичне припинення фонансово-господарськоХ дояльносто, набуття товариством ознак економочно неактивного;
- непривабливость об'ектов приватизацп, водсутмсть попиту на придбання державноо частки (пакета акцш), розмор якоХ не забезпечуеуправлонського вплыву на дхяльность господарського 
товариства;
- водсутность заяв вод потенцойних покупцов при оголошент конкурсов, аукцоонов з продажу державных пакетов акцш (часток);
• водсутность необходнихроиоень Кабонету Монотсров Украони про приватизацою об'ектов, яко потребують такихрошень;
• водмова учасников (акцоонеров) вод використання переважного права на придбання державных пакетов акцой;
- довготривалии процес отримання документацп на земельно долянки, водсутность заяв на конкурс з водбору виконавцовробот оз землеустрою;
Поширення доо ч. 9 ст. 1 /  Закону Украони "Про управлтня об'сктами державноо власносто, що не тдлягають приватизацоо, не можуть вчинятися дп, наслодком яких може бути його водчуження;
- тимчасова окупаоооя частини територи Украони, на якихрозташовано окремо господарсьм товариства, внаслодок збройноо агресп Росойськоо Федерацп;
- проведения антитерористичноо операци на територп Сходу УкраХни, на якшрозташовано окремо господарсьм товариства, що контролюються незаконными збройними формуваннями.

2 Ршень виконання планових обсяпв вщс. Звгги упрашпнського обл1ку 100 169,1 69,1
надходження коптив до Державного 
бюджету Украши вщ продажу 
земельних дшянок 
нес1льськогосподарського 
призначення або прав на них. що 
перебувають у державши власноеп. 
на яких розташоваш об'екти, що 
тдлягають приватизацп

Примётка: Розбожносто мож плановым та фактичным показниками пояснюються тим, що продаж об'ектов аукцоону здойснюеться на конкурентных засадах (аукцоон, конкурс). Згодно чинного законодавства
переможцем аукцюну/конкурсу визначаеться той покупець, який запропонував за об'ект приватизацп найвигодношу для державы (большу) цону.

Анагпз стану виконання результативних показниюв



У 2016 рощ Фондом державного майна УкраУни перераховано вщ приватизацп державного майна до Державного бюджету УкраУни - 188 918,9 тис.грн., що складае 1,1% 
виконання планового показника (17 100 000,00 тис.грн.). Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:
- недодержання строюв подання матер1ал1в для проведения ощнки вартосп державних часток (акщй) у статутних кагйталах товариств, яю шдлягають приватизацп, 
наслщком чого е перенесениям дати ощнки;
- трившпсть еташв процесу, що передбачае проведения швентаризацн майна, проведения незалежно'У ощнки; рецензування незалежно! ощнки, надання пропозищй для 
першочергового придбання часток (па'Ув, акцш), пщготовка аукшошв з продажу об'еюпв, внаслщок чого приватизащя може завершитисьу наступному рощ;
- неподання виконавчими органами господарських товариств, державш частки (акцн) у статутних кашталах яких пщлягають приватизацп шформацп для проведения 
ощнки;
- фактичне припинення фшансово-господарськоТ д1яльност1, набуття товариством ознак економ1чно неактивного;
- непривабливхсть об'ект1в приватизацп, вщсутшсть попиту на придбання державно'1 частки (пакета акцш), розм1р яко! не забезпечуе управлшського впливу на д1яльшсть 
господарського товариства;
- вщсутшсть заяв вщ потенц1йних покупщв при оголошенн1 конкурс1в, аукц1он1в з продажу державних пакеДв акщй (часток);
- вщсутшсть необхщних р1шень Каб1нету Мш1тср1в УкраТни про приватизацию об'ект1в, як! потребують таких р1шень;
- в1дмова учасник1в (акщонерхв) в1д використання переважного права на придбання державних пакет1в акщй;
- довготривалий процес отримання документацй на земельш дщянки, вщсутшсть заяв на конкурс з вщбору виконавщв робхт 13 землеустрою;
Поширення дй ч.9 ст.11 Закону Украши "Про управлшня об'ектами державно!' власносгп, що не пщлягають приватизацп, не можуть вчинятися дй, наслщком яких може 
бути його вщчуження;
- тимчасова окупащя частини територп Украши, на яких розташоваш окрем1 господарсью товариства, внаслщок збройно!' агрес1!' Росшсько'У Федеращ!';
- проведения антитерористичноУ операщ'У на територ11 Сходу УкраУни, на якш розташован1 окрем1 господарсью товариства, що контролюються незаконними збройними 
форму ваннями.
Вщ продажу земельних дшянок несшьськогосподарського призначення, що перебувають у державнш власност!, на яких розташован1 об'екти, що пхдлягають приватизацй' 
до Державного бюджету перераховано - 4 274,2 тис.грн. Виконання планового показника (2528,0 тис.грн.) становить 169,1%.

9. Видатки у розрЫ адм1н1стративно-тер1тор1альних одиниць:

1 Зазначаються вс! напрями використання бюджетних кошт1в, затверджен! у паспорт! бюджетно'У програми



Голова Фонду державного майна Украши

Начальник Управлшня фшансово- 
економ1Чно'1 роботи та бухгалтерського 
облшу


