
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 661 Фонд державного майна України

2.

(КПКВК ДБ) 

6611000

(найменування головного розпорядника)

Апарат Фонду державного майна України

3.

(КПКВК ДБ) 

6611020

(найменування відповідального виконавця)

0411 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Масштабна прозора приватизація державної власності. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна.

2 Державне регулювання у сфері оцінки майна.

3 Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення процесів приватизації, управління державною власністю, оцінки майна та оціночної 
діяльності, а також ефективної системи внутрішніх комунікацій.

. М ета бю дж етної програм и

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

2 Державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

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

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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
тис. гривень



2

№ Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення
з/п загальний

фонд'
спеціальний

фонд разом загальний
фонд.

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

У с ь о г о 149 814,2 149 814,2 20 935,7 20 935,7 -128 878,5 -128 878,5

1 Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення 2859,0 2859,0 1541,8 1541,8 -1317,2 -1317,2
функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, 
придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення

_____ процесу приватизації державного майна_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим що, на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" здійснено 
закупівлю послуг з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних органів приватизації та придбання і супроводження програмного 
забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна.____________________________________________________________________________________________

2 Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до 42663,6 42663,6 . 4054,2 4054,2 -38609,4 -38609,4
робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи
технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів 
приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг, оплата 
послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами 
господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі

_____ приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рі________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що частина об'єктів не потребувала здійснення оцінки, оскільки була продана за стартовою ціною, 
визначеною за результатами проведення незалежної оцінки. Процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2020 році та продовжилася в 2021 році. Не 
використано кошти в повному обсязі, в зв'язку з тим, що в процесі приватизації об'єктів, покупцями відшкодовано витрати за проведення оцінки об'єктів. Крім того, не 
використано кошти в повному обсязі, в зв'язку з:
- відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців;
- неможливістю продажу об'єктів на електронних аукціонах із зниженням стартової ціни на 50% у зв'язку з набранням чинності з 01.05.2021 Закону України від 30.03.2021 
№ 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо 
відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації";
- наявністю арештів та інших обтяжень за державними підприємствами, що перешкоджає продажу об'єктів малої приватизації;
- відмовою переможців аукціону від підписання протоколу електронного аукціону, або від укладання договору купівлі-продажу, або від сплати коштів за договором.______

3 Провадження інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, 10534,1 10534,1 5477,0 5477,0 -5057,1 -5057,1
управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення
приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-

_____ сайту Фонду державного майна______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що була відсутня необхідність у закупівлі поліграфічних послуг. Крім того, послуги щодо 
супроводження веб-сайту не закуповувалися.__________________________________________________________________________________________________________________

4 Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації 60,0 . 60,0 39,9 39,9 -20,1 -20,1



з
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не відбувалися 
відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)" та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації. 
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику приватизацію на початку 
II кварталу 2021 року. Крім того, більшість документів було перекладено з української мови на англійську та навпаки, а вартість такого перекладу нижче ніж з інших мов.

5 Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань 410,0 410,0 460,8 460,8 50,8 50,8
_____ Фонду державного майна___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що на виконання Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 
протягом 2021 року у газеті публікувалися переліки об'єктів малої приватизації, до яких включені підприємства, що підлягають приватизації (далі - Переліки). Відповідно 
до ст. 11 зазначеного Закону публікувалися змінені Переліки.
Протягом 2021 року відбувався продаж підприємств, що перебувають на балансі ДП "Укрспирт", та майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать 
до сфери управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій (відповідно до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"). Зазначені об'єкти протягом 2021 року включалися до Переліків, що у свою чергу щоразу вимагало 
оприлюднення змінених Переліків, які є дуже значними за обсягом. Так, у разі публікації змінених переліків газета виходила обсягами: 64 шпальти - 4 номери, 56 шпальт - 
10 номерів, 48 шпальт - 9 номерів, 40 шпальт - 8 номерів, що відповідно і спричинило збільшення суми витрат.______________________________________________________

6 Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та 481,0 481,0 135,4 135,4 -345,6 -345,6
підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників
держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які

_____ включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій__________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності 
відбувається згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за виробничою необхідністю, визначеними 
напрямами, з врахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв, планами-графіками навчальних центрів.____________________________________________________________

7 Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на 80747,7 80747,7 1701,5 1701,5 -79046,2 -79046,2
конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку

_____ під час підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 
853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного 
майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації.
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику приватизацію. З цього 
моменту Фондом разом з радниками здійснювалася активна робота з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації.
АТ "ОГХК": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від
16.06.2021 № 662-р "Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на аукціоні з умовами".



Стартова ціна - 3 700 000 тис. грн. Аукціони з умовами продажу пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу АТ "ОГХК", оголошені на 31.08.2021, 29.10.2021 і
20.12.2021, визнані такими, що не відбулися.
ПрАТ "Президент-Готель": Радником виконано 1-й, 2-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Аукціон заплановано на 2-й квартал 2022 року.
ПАТ "ОПЗ": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 5 передбачених) технічного завдання договору. За Етапом 3 радником було надано варіанти реструктуризації 
проблемних боргів АТ "Одеський припортовий завод". Пунктом 6.1 (с) договору передбачено, що "Після погодження Замовником шляхів реструктуризації відповідно до 
Додатку Б сторони погоджуються, що реалізація вибраного шляху реструктуризації є відповідальністю АТ "ОПЗ" як боржника та може бути здійснена за кошти АТ 
"ОПЗ". На даний час АТ "ОПЗ" (як реалізатор варіанту реструктуризації) опрацьовує надані радником, БІХ варіанти реструктуризації з метою їх подальшої імплементації. 
Крім того, по об'єктах АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ": Фондом 04.01.2021 на веб-сайті Фонду та в газеті 
"Відомості приватизації" опубліковано інформацію про оголошення конкурсу з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених 
товариств. 25.02.2021 конкурси з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених товариств було визнано такими, що не 
відбулися, у зв'язку з поданням однієї заяви від учасника, який виявив бажання взяти участь у конкурсі.
(Фонд листом від 14.01.2022 № 10-64-650 надав Мінфіну України розгорнуту інформацію про стан виконання етапів технічного завдання з надання послуг радників з 
підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації).____________________________________________________________________________________________

8 Сплата судового збору_____________________________________________________6894,5___________________ 6894,5_______ 2434,1___________________ 2434,1_______-4460,4___________________-4460,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що було у досудовому порядку врегульовано спори (задоволення претензій), відсутність 
необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень. Частина справ знаходиться на розгляді у суді та рішення по ним не прийняті._________________

9 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ 5164,3 5164,3 5091,0 5091,0 -73,3 -73,3
_____ станом на 01 січня 2021 року_____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року: кредиторську заборгованість затверджено у паспорті бюджетної 
програми у сумі 5 164,3 тис.грн - погашено у повному обсязі (відповідно до Розрахунку № 2 від 30.04.2021 на купівлю іноземної валюти для оплати третього етапу послуг 
радника з підготовки до приватизації та продажу ПАТ "Одеський припортовий завод", договір № 223 від 30.08.18, акт № 3 від 10.12.2020, розпорядження КМУ від 
25.09.2019 № 884-р; оплата здійснювалась в три етапи по 840 доларів США. Враховуючи курсову різницю при купівлі іноземної валюти в сумі 73,3 тис.грн)._____________
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8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

Код
державної

цільової
програми

Назва державної цільової програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п Показники Одииниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники
Відхилення

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

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

/ затрат
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1 Технічна підтримка єдиної тис.грн. Договори, акти приймання - 2859 2859 1541,8 1541,8 -1317,2 -1317,2

комп'ютерної мережі органів 
приватизації

передачі наданих послуг

2 Оцінка майна у процесі тис.грн. Внутрішньогосподарський 13616,9 13616,9 1837,4 1837,4 -11779,5 -11779,5
приватизації (корпоратизації) та 
об'єктів приватизації, повернутих 
за рішенням суду в державну

облік

власність
3 Проведення обов'язкового тис.грн. Внутрішньогосподарський 29149,2 29149,2 2319,3 2319,3 -26829,9 -26829,9

екологічного аудиту, аудиту, облік
експертизи технічного стану, 
аукціонів, обслуговування обігу
цінних паперів на ринках у 
цінних паперах

4 Висвітлення приватизаційних тис.грн. Внутрішньогосподарський 10534,1 10534,1 5477 5477 -5057,1 -5057,1
процесів у засобах масової 
інформації, супроводження веб
сайту Фонду, послуги 
електронного зв’язку

облік

5 Оплата послуг перекладу для тис.грн. Договори про закупівлю 60 60 39,9 39,9 -20,1 -20,1
співробітництва з міжнародними 
організаціями

послуг

6 Придбання паперу, плівок-кальок тис.грн. Внутрішньогосподарський 340 340 460,8 460,8 120,8 120,8
для фотоформ, витратних 
матеріалів для друку газети 
"Відомості приватизації”

облік

7 Експедирування газети тис.грн. Внутрішньогосподарський 70 70 -70 -70
"Відомості приватизації" облік

8 Оплата послуг, пов'язаних із тис.грн. Управлінський облік 488,5 488,5 142,9 142,9 -345,6 -345,6
навчанням та підвищенням 
кваліфікації оцінювачів та 
уповноважених осіб з управління 
державними корпоративними
правами___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 Оплата послуг радників тис.грн. Договори, акти приймання- 85802 85802 6682,5 6682,5 -79119,5 -79119,5
(уповноважених осіб), залучених передачі, надання послуг
до продажу об'єктів приватизації__________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
Щодо результативного показника затрат "Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим що, на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" здійснено 
закупівлю послуг з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних органів приватизації та придбання і супроводження програмного 
забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна.

Щодо результативного показника затрат "Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну 
власність".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються включенням протягом року нових об'єктів до переліків об'єктів, що підлягають приватизації 
відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", зокрема, приватизація яких здійснюється за стартовою ціною, визначеною за 
результатами проведення незалежної оцінки. Процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2020 році та продовжилася в 2021 році.

Щодо результативного показника затрат "Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних 
паперів на ринках у цінних паперах".



Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України "Про екологічний аудит" екологічний аудит проводиться в 
процесі приватизації об'єктів державної власності щодо об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення 
заінтересованих органів виконавчої влади щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України. Аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не відбувалися відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540- 
IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо 
парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації. Відповідно до Закону України від
30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 
щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику приватизацію на початку II кварталу 2021 року. А також 
відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців. Крім того, внаслідок пандемії спостерігається фактичне припинення фінансово-господарської діяльності 
суб'єктів господарювання, набуття товариствами ознак економічно неактивних.
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Щодо результативного показника затрат "Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного 
зв'язку".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що була відсутня необхідність у закупівлі поліграфічних послуг. Крім того, послуги щодо 
супроводження веб-сайту не закуповувалися.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не відбувалися 
відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 
та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої 
приватизації. Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику 
приватизацію на початку II кварталу 2021 року. Крім того, більшість документів було перекладено з української мови на англійську та навпаки, а вартість такого 
перекладу нижче ніж з інших мов.

Щодо результативного показника затрат "Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що на виконання Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" протягом 
2021 року у газеті публікувалися переліки об'єктів малої приватизації, до яких включені підприємства, що підлягають приватизації (далі - Переліки). Відповідно до ст. 11 
зазначеного Закону публікувалися змінені Переліки.
Протягом 2021 року відбувався продаж підприємств, що перебувають на балансі ДП "Укрспирт", та майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що 
належать до сфери управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій 
(відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"). Зазначені об'єкти потягом 2021 року включалися до Переліків, що у свою чергу щоразу 
вимагало оприлюднення змінених Переліків, які є дуже значними за обсягом. Так, у разі публікації змінених переліків газета виходила обсягами: 64 шпальти - 4 номери, 
56 шпальт - 10 номерів, 48 шпальт - 9 номерів, 40 шпальт - 8 номерів, що відповідно і спричинило збільшення суми витрат.

Щодо результативного показника затрат "Експедирування газети "Відомості приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що вартість доставки газети "Відомості приватизації" входить у вартість послуги за договором з 
друку офіційного друкованого видання Фонду - газети "Відомості приватизації".
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Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління 
державними корпоративними правами".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності 
відбувається згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за виробничою необхідністю, визначеними 
напрямами, з врахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та планами-графіками навчальних центрів.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що
Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації. 
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику приватизацію. З цього 
моменту Фондом разом з радниками здійснювалася активна робота з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації.
АТ "ОГХК": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від
16.06.2021 № 662-р "Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на аукціоні з умовами". 
Стартова ціна - 3 700 000 тис. грн. Аукціони з умовами продажу пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу АТ "ОГХК", оголошені на 31.08.2021, 29.10.2021 і
20.12.2021, визнані такими, що не відбулися.
ПрАТ "Президент-Готель": Радником виконано 1-й, 2-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Аукціон заплановано на 2-й квартал 2022 року.
ПАТ "ОПЗ": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 5 передбачених) технічного завдання договору. За Етапом 3 радником було надано варіанти реструктуризації 
проблемних боргів АТ "Одеський припортовий завод". Пунктом 6.1 (с) договору передбачено, що "Після погодження Замовником шляхів реструктуризації відповідно до 
Додатку Б сторони погоджуються, що реалізація вибраного шляху реструктуризації є відповідальністю АТ "ОПЗ" як боржника та може бути здійснена за кошти АТ 
"ОПЗ". На даний час АТ "ОПЗ" (як реалізатор варіанту реструктуризації) опрацьовує надані радником, ІХС варіанти реструктуризації з метою їх подальшої 
імплементації.
Крім того, по об'єктах АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ": Фондом 04.01.2021 на веб-сайті Фонду та в газеті 
"Відомості приватизації" опубліковано інформацію про оголошення конкурсу з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених 
товариств. 25.02.2021 конкурси з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених товариств було визнано такими, що не 
відбулися, у зв'язку з поданням однієї заяви від учасника, який виявив бажання взяти участь у конкурсі.
(Фонд листом від 14.01.2022 № 10-64-650 надав Мінфіну України розгорнуту інформацію про стан виконання етапів технічного завдання з надання послуг радників з 
підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації).___________________________________________________________________________________________
2 продукту

1 Кількість регіональних відділень 
Фонду державного майна 
України та управлінь 
забезпечення реалізації 
повноважень в областях цих 
регіональних відділень 
підключених до єдиної 
комп’ютерної мережі органів 
приватизації

од. Договори, акти приймання- 
передачі наданих послуг

24 24 24 24

2 Кількість проданих об'єктів од. Звіти управлінського обліку 528 528 352 352 -176 -176
3 Кількість укладених договорів од. Договори 93 93 290 290 197 197

про оцінку об'єктів, що 
підлягають приватизації
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4 Кількість укладених договорів 

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

од. Договори 711 711 788 788 77 77

5 Кількість розміщених од. Договори, акти приймання- 142738 142738 15053 15053 -127685 -127685
інформаційних матеріалів з 
питань проведення приватизації

передачі наданих послуг

6 Обсяг послуг з перекладу 
документів

сторінок Договір про закупівлю послуг 400 400 311 311 -89 -89

7 Кількість тиражів видання газети 
"Відомості приватизації"

шт. Звіти управлінського обліку 65 65 65 65

8 Кількість проведених семінарів з 
навчання працівників органів 
приватизації, та осіб, 
представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах 
товариств, та осіб, які включені 
до складу наглядових рад, 
ревізійних комісій

од. Звіти управлінського обліку 41 41 42 42 1 1

9 Кількість осіб, які пройшли осіб Звіти управлінського обліку 235 235 65 65 -170 -170
навчання та підвищення
кваліфікації кадрів органів 
приватизації та осіб,
представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах 
товариств, та осіб, які включені 
до складу наглядових рад, 
ревізійних комісій

10 Кількість проданих об'єктів 
приватизації, для підготовки до 
продажу яких залучалися радники

од. Рішення Уряду 8 8 1 1 -7 -7

11 Кількість радників, залучених до 
продажу об'єктів приватизації, по 
яким планується здійснити 
оплату послуг за бюджетні кошти

од. Рішення Уряду 10 10 6 6 -4 -4

12 Кількість процесуальних од. Управлінський облік 321 321 294 294 -27 -27
документів (позовних заяв, 
апеляційних скарг, касаційних 
скарг, заяв, клопотань, тощо), 
поданих Фондом державного
майна України______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
Щодо результативного показника продукту "Кількість проданих об'єктів".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються:
- відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців;
- неможливістю продажу об'єктів на електронних аукціонах із зниженням стартової ціни на 50% відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення 
зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з 
продажу об'єктів великої приватизації", який набрав чинності 01.05.2021 року;
- наявністю арештів та інших обтяжень за державними підприємствами, що перешкоджає продажу об'єктів малої приватизації;
- відмовою переможців аукціону від підписання протоколу електронного аукціону, або від укладання договору купівлі-продажу, або від сплати коштів за договором.
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Щодо результативного показника продукту "Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 
протягом року включено нові об'єкти до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2021 році", приватизація яких здійснювалася за стартовою ціною, визначеною за результатами проведення незалежної оцінки. Крім того, 
процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2020 році та продовжилася в 2021 році.

Щодо результативного показника продукту "Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо 
виконання умов договорів приватизації-".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що загальна кількість договорів купівлі-продажу, щодо яких здійснювався контроль стану 
виконання умов, збільшилась, у зв'язку з взятими протягом року новими договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації.
Щодо результативного показника продукту "Кількість розміщених інформаційних матеріалів з питань проведення приватизації-".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що була відсутня необхідність у закупівлі поліграфічних послуг. Крім того, послуги щодо 
супроводження веб-сайту не закуповувалися.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг з перекладу документів".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що аукціони з продажу об’єктів великої приватизації на початку 2021 року не відбувалися 
відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 
та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої 
приватизації. Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації-" було розблоковано велику 
приватизацію на початку II кварталу 2021 року. Крім того, більшість документів було перекладено з української мови на англійську та навпаки, а вартість такого 
перекладу нижче ніж з інших мов.

Щодо результативного показника продукту "Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть 
участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності 
відбувається згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за виробничою необхідністю, визначеними 
напрямами з урахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та планами-графіками навчальних центрів. Для проходження навчання відповідно до плану-графіків 
навчального центру, державні службовці Фонду були залучені до більшої кількості груп.

Щодо результативного показника продукту "Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, 
які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності 
відбувається згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за виробничою необхідністю, визначеними 
напрямами з урахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та планами-графіками навчальних центрів.

Щодо результативного показника продукту "Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 №



853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного 
майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації.
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику приватизацію. З цього 
моменту Фондом разом з радниками здійснювалася активна робота з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації.
АТ "ОГХК": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від
16.06.2021 № 662-р "Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на аукціоні з умовами". 
Стартова ціна - 3 700 000 тис. грн. Аукціони з умовами продажу пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу АТ "ОГХК", оголошені на 31.08.2021, 29.10.2021 і
20.12.2021, визнані такими, що не відбулися.
ПрАТ "Президент-Готель": Радником виконано 1-й, 2-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Аукціон заплановано на 2-й квартал 2022 року.
ПАТ "ОПЗ": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 5 передбачених) технічного завдання договору. За Етапом 3 радником було надано варіанти реструктуризації 
проблемних боргів АТ "Одеський припортовий завод". Пунктом 6.1 (с) договору передбачено, що "Після погодження Замовником шляхів реструктуризації відповідно до 
Додатку Б сторони погоджуються, що реалізація вибраного шляху реструктуризації є відповідальністю АТ "ОПЗ" як боржника та може бути здійснена за кошти АТ . 
"ОПЗ". На даний час АТ "ОПЗ" (як реалізатор варіанту реструктуризації) опрацьовує надані радником, ІХС варіанти реструктуризації з метою їх подальшої 
імплементації.
Крім того, по об'єктах АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ": Фондом 04.01.2021 на веб-сайті Фонду та в газеті 
"Відомості приватизації" опубліковано інформацію про оголошення конкурсу з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених 
товариств. 25.02.2021 конкурси з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених товариств було визнано такими, що не 
відбулися, у зв'язку з поданням однієї заяви від учасника, який виявив бажання взяти участь у конкурсі.
(Фонд листом від 14.01.2022 № 10-64-650 надав Мінфіну України розгорнуту інформацію про стан виконання етапів технічного завдання з надання послуг радників з 
підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації).

Щодо результативного показника продукту "Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні 
кошти".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що 04.01.2021 опубліковано інформацію про оголошення конкурсів з відбору радників для 
надання послуг з підготовки до приватизації та продажу 4 об'єктів приватизації (АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Одеська 
ТЕЦ"). 25.02.2021 конкурси з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених товариств було визнано такими, що не відбулися, 
у зв'язку з поданням по одній заявці на участь у конкурсі.

Щодо результативного показника продукту "Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих 
Фондом державного майна України".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюютьсятим, що було у досудовому порядку врегульовано спори (задоволення претензій), відсутність 
необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень. Частина справ знаходиться на розгляді у суді та рішення по ним не прийняті._______________
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і ефективності
1 Надходження коштів до 

Державного бюджету України від 
приватизації державного майна

тис.грн. Звіти управлінського обліку 12000000 4812606,2 285250 -7187393,8 285250

2 Середня вартість розміщення тис.грн. Договори, акти приймання- 0,1 0,4 0,3
одного інформаційного матеріалу 
з питань проведення приватизації

передачі наданих послуг

3 Середня вартість 1 сторінки тис.грн. Договори про закупівлю 0,2 0,1 -0,1
перекладу послуг

4 Середня вартість навчання 
одного слухача

тис.грн. Управлінський облік 2,1 2,1
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5 Середня вартість судового збору тис.грн. Управлінський облік 21,5 8,3 -13,2

за подання одного 
процесуального документа 
(позовної заяви,апеляційної та 
касаційної скарги, заяви,
клопотання, тощо)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Щодо результативного показника ефективності "Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються:
- відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців;
- неможливістю продажу об'єктів на електронних аукціонах із зниженням стартової ціни на 50% у зв'язку з набранням чинності з 01.05.2021 Закону України від
30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 
щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації", який набрав чинності 01.05.2021 року;
- наявністю арештів та інших обтяжень за державними підприємствами, що перешкоджає продажу об'єктів малої приватизації;
- відмовою переможців аукціону від підписання протоколу електронного аукціону, або від укладання договору купівлі-продажу, або від сплати коштів за договором.
Крім того, Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації. 
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику приватизацію.
Разом з тим, до спеціального фонду державного бюджету від приватизації майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління 
Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій (відповідно до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік") перераховано 285 250,0 тис.грн.

Щодо результативного показника ефективності "Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу з питань проведення приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що в IV кварталі 2021 року відбулось подорожчання матеріалів.

Щодо результативного показника ефективності "Середня вартість 1 сторінки перекладу".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не відбувалися 
відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 
та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої 
приватизації. Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику 
приватизацію на початку II кварталу 2021 року. Крім того, більшість документів було перекладено з української мови на англійську та навпаки, а вартість такого 
перекладу нижче ніж з інших мов.

Щодо результативного показника ефективності "Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної 
скарги, заяви, клопотання, тощо)".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що було у досудовому порядку врегульовано спори (задоволення претензій), відсутність 
необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень. Частина справ знаходиться на розгляді у суді та рішення по ним не прийняті.
4 якості
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1 Рівень виконання планових 

обсягів надходження коштів від 
приватизації державного майна 
до Державного бюджету України

відс. Звіти управлінського обліку 100 40,1 -59,9

2 Частка судових справ, за якими 
прийнято рішення на користь 
Фонду державного майна

в і де. Управлінський облік 100 60,7 -39,3

3 Рівень погашення кредиторської відс. Звіт про заборгованість за 100 100
заборгованості, зареєстрованої в бюджетними коштами (форма
органах ДКСУ станом на 01 № 7д)
січня 2021 року____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Щодо результативного показника якості "Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України". 

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються:
- відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців;
- неможливістю продажу об'єктів на електронних аукціонах із зниженням стартової ціни на 50% у зв'язку з набранням чинності з 01.05.2021 Закону України від
30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 
щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації", який набрав чинності 01.05.2021 року;
- наявністю арештів та інших обтяжень за державними підприємствами, що перешкоджає продажу об'єктів малої приватизації;
- відмовою переможців аукціону від підписання протоколу електронного аукціону, або від укладання договору купівлі-продажу, або від сплати коштів за договором.
Крім того, Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації. 
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику приватизацію.
(Фонд листом від 14.01.2022 № 10-64-650 надав Мінфіну України розгорнуту інформацію про стан виконання етапів технічного завдання з надання послуг радників з 
підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації).

Щодо результативного показника якості "Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна"
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що було у досудовому порядку врегульовано спори (задоволення претензій), відсутність 
необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень. Частина справ знаходиться на розгляді у суді та рішення по ним не прийняті.

Щодо результативного показника якості "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року".
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року: кредиторську заборгованість затверджено у паспорті бюджетної 
програми у сумі 5 164,3 тис.грн - погашено у повному обсязі (відповідно до Розрахунку № 2 від 30.04.2021 на купівлю іноземної валюти для оплати третього етапу послуг 
радника з підготовки до приватизації та продажу ПАТ "Одеський припортовий завод", договір № 223 від 30.08.18, акт № 3 від 10.12.2020, розпорядження КМУ від 
25.09.2019 № 884-р; оплата здійснювалась в три етапи по 840 доларів США. Враховуючи курсову різницю при купівлі іноземної валюти в сумі 73,3 тис.грн)._____________

Аналіз стану виконання результативних показників



Щодо результативного показника затрат "Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим що, на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" 
здійснено закупівлю послуг з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних органів приватизації та придбання і супроводження 
програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна.

Щодо результативного показника затрат "Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в 
державну власність".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються включенням протягом року нових об'єктів до переліків об'єктів, що підлягають приватизації 
відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", зокрема, приватизація яких здійснюється за стартовою ціною, визначеною 
за результатами проведення незалежної оцінки. Процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2020 році та продовжилася в 2021 році.
Щодо результативного показника затрат "Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу 
цінних паперів на ринках у цінних паперах".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України "Про екологічний аудит" екологічний аудит 
проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності щодо об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. Обов'язковий екологічний аудит здійснюється 
на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до 
переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не відбувалися відповідно до 
Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію 
об'єктів великої приватизації. Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було 
розблоковано велику приватизацію на початку II кварталу 2021 року. А також відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців. Крім того, 
внаслідок пандемії спостерігається фактичне припинення фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, набуття товариствами ознак економічно 
неактивних.

Щодо результативного показника затрат "Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги 
електронного зв'язку".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що була відсутня необхідність у закупівлі поліграфічних послуг. Крім того, послуги 
щодо супроводження веб-сайту не закуповувалися.

13



Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не 
відбувалися відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до 
Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено 
приватизацію об'єктів великої приватизації. Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої 
приватизації" було розблоковано велику приватизацію на початку II кварталу 2021 року. Крім того, більшість документів було перекладено з української мови на 
англійську та навпаки, а вартість такого перекладу нижче ніж з інших мов.

Щодо результативного показника затрат "Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"". 
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що на виконання Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 
протягом 2021 року у газеті публікувалися переліки об'єктів малої приватизації, до яких включені підприємства, що підлягають приватизації (далі - Переліки). 
Відповідно до ст. 11 зазначеного Закону публікувалися змінені Переліки.
Протягом 2021 року відбувався продаж підприємств, що перебувають на балансі ДП "Укрспирт", та майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що 
належать до сфери управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і 
функцій (відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"). Зазначені об'єкти потягом 2021 року включалися до Переліків, що у 
свою чергу щоразу вимагало оприлюднення змінених Переліків, які є дуже значними за обсягом. Так, у разі публікації змінених переліків газета виходила 
обсягами: 64 шпальти - 4 номери, 56 шпальт - 10 номерів, 48 шпальт - 9 номерів, 40 шпальт - 8 номерів, що відповідно і спричинило збільшення суми витрат. 
Щодо результативного показника затрат "Експедирування газети "Відомості приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що вартість доставки газети "Відомості приватизації" входить у вартість послуги за 
договором з друку офіційного друкованого видання Фонду - газети "Відомості приватизації".

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління 
державними корпоративними правами".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної 
діяльності відбувається згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за виробничою необхідністю, 
визначеними напрямами, з врахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та планами-графіками навчальних центрів.
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Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що
Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію 
об'єктів великої приватизації.
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику 
приватизацію. З цього моменту Фондом разом з радниками здійснювалася активна робота з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації. 
АТ "ОГХК": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження 
від 16.06.2021 № 662-р "Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на аукціоні з 
умовами". Стартова ціна - 3 700 000 тис. грн. Аукціони з умовами продажу пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу АТ "ОГХК", оголошені на 
31.08.2021, 29.10.2021 і 20.12.2021, визнані такими, що не відбулися.
ПрАТ "Президент-Готель": Радником виконано 1-й, 2-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Аукціон заплановано на 2-й квартал 2022 року. 
ПАТ "ОПЗ": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 5 передбачених) технічного завдання договору. За Етапом 3 радником було надано варіанти 
реструктуризації проблемних боргів АТ "Одеський припортовий завод". Пунктом 6.1 (с) договору передбачено, що "Після погодження Замовником шляхів 
реструктуризації відповідно до Додатку Б сторони погоджуються, що реалізація вибраного шляху реструктуризації є відповідальністю АТ "ОПЗ" як боржника та 
може бути здійснена за кошти АТ "ОПЗ". На даний час АТ "ОПЗ" (як реалізатор варіанту реструктуризації) опрацьовує надані радником, ІХС варіанти 
реструктуризації з метою їх подальшої імплементації.
Крім того, по об'єктах АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ": Фондом 04.01.2021 на веб-сайті Фонду та в 
газеті "Відомості приватизації" опубліковано інформацію про оголошення конкурсу з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та 
продажу зазначених товариств. 25.02.2021 конкурси з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених товариств було 
визнано такими, що не відбулися, у зв'язку з поданням однієї заяви від учасника, який виявив бажання взяти участь у конкурсі.
(Фонд листом від 14.01.2022 № 10-64-650 надав Мінфіну України розгорнуту інформацію про стан виконання етапів технічного завдання з надання послуг 
радників з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації).

15



16
Щодо результативного показника продукту "Кількість проданих об'єктів".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються:
- відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців;
- неможливістю продажу об'єктів на електронних аукціонах із зниженням стартової ціни на 50% відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про 
внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення 
проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації", який набрав чинності 01.05.2021 року;
- наявністю арештів та інших обтяжень за державними підприємствами, що перешкоджає продажу об'єктів малої приватизації;
- відмовою переможців аукціону від підписання протоколу електронного аукціону, або від укладання договору купівлі-продажу, або від сплати коштів за 
договором.

Щодо результативного показника продукту "Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації-".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 
протягом року включено нові об'єкти до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2021 році", приватизація яких здійснювалася за стартовою ціною, визначеною за результатами проведення незалежної оцінки. Крім 
того, процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2020 році та продовжилася в 2021 році.

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

Щодо результативного показника продукту "Кількість розміщених інформаційних матеріалів з питань проведення приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що була відсутня необхідність у закупівлі поліграфічних послуг. Крім того, послуги 
щодо супроводження веб-сайту не закуповувалися.



17
Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг з перекладу документів".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не 
відбувалися відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (ЄОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до 
Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено 
приватизацію об'єктів великої приватизації. Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої 
приватизації" було розблоковано велику приватизацію на початку II кварталу 2021 року. Крім того, більшість документів було перекладено з української мови на 
англійську та навпаки, а вартість такого перекладу нижче ніж з інших мов.

Щодо результативного показника продукту "Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної 
діяльності відбувається згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за виробничою необхідністю, 
визначеними напрямами з урахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та планами-графіками навчальних центрів. Для проходження навчання відповідно 
до плану-графіків навчального центру, державні службовці Фонду були залучені до більшої кількості груп.

Щодо результативного показника продукту "Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників 
держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної 
діяльності відбувається згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за виробничою необхідністю, 
визначеними напрямами з урахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та планами-графіками навчальних центрів.



Щодо результативного показника продукту "Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського 
контролю за приватизацією державного майна" було призупинено приватизацію об'єктів великої приватизації.
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику 
приватизацію. З цього моменту Фондом разом з радниками здійснювалася активна робота з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації. 
АТ "ОГХК": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження 
від 16.06.2021 № 662-р "Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на аукціоні з 
умовами". Стартова ціна - 3 700 000 тис. грн. Аукціони з умовами продажу пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу АТ "ОГХК", оголошені на 
31.08.2021, 29.10.2021 і 20.12.2021, визнані такими, що не відбулися.
ПрАТ "Президент-Готель": Радником виконано 1-й, 2-й етапи (з 4 передбачених) технічного завдання договору. Аукціон заплановано на 2-й квартал 2022 року. 
ПАТ "ОПЗ": Радником виконано 1-й, 2-й та 3-й етапи (з 5 передбачених) технічного завдання договору. За Етапом 3 радником було надано варіанти 
реструктуризації проблемних боргів АТ "Одеський припортовий завод". Пунктом 6.1 (с) договору передбачено, що "Після погодження Замовником шляхів 
реструктуризації відповідно до Додатку Б сторони погоджуються, що реалізація вибраного шляху реструктуризації є відповідальністю АТ "ОПЗ" як боржника та 
може бути здійснена за кошти АТ "ОПЗ". На даний час АТ "ОПЗ" (як реалізатор варіанту реструктуризації) опрацьовує надані радником, ІХС варіанти 
реструктуризації з метою їх подальшої імплементації.
Крім того, по об'єктах АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ": Фондом 04.01.2021 на веб-сайті Фонду та в 
газеті "Відомості приватизації" опубліковано інформацію про оголошення конкурсу з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та 
продажу зазначених товариств. 25.02.2021 конкурси з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених товариств було 
визнано такими, що не відбулися, у зв'язку з поданням однієї заяви від учасника, який виявив бажання взяти участь у конкурсі.
(Фонд листом від 14.01.2022 № 10-64-650 надав Мінфіну України розгорнуту інформацію про стан виконання етапів технічного завдання з надання послуг 
радників з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації).

Щодо результативного показника продукту "Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за 
бюджетні кошти".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що 04.01.2021 опубліковано інформацію про оголошення конкурсів з відбору радників 
для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу 4 об'єктів приватизації (АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ 
"Одеська ТЕЦ"). 25.02.2021 конкурси з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених товариств було визнано такими, 
що не відбулися, у зв'язку з поданням по одній заявці на участь у конкурсі.

Щодо результативного показника продукту "Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), 
поданих Фондом державного майна України".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюютьсятим, що було у досудовому порядку врегульовано спори (задоволення претензій), відсутність 
необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень. Частина справ знаходиться на розгляді у суді та рішення по ним не прийняті.
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Щодо результативного показника ефективності "Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються:
- відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців;
- неможливістю продажу об'єктів на електронних аукціонах із зниженням стартової ціни на 50% у зв'язку з набранням чинності з 01.05.2021 Закону України від 
30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального 
майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації", який набрав чинності 01.05.2021 року;
- наявністю арештів та інших обтяжень за державними підприємствами, що перешкоджає продажу об'єктів малої приватизації;
- відмовою переможців аукціону від підписання протоколу електронного аукціону, або від укладання договору купівлі-продажу, або від сплати коштів за 
договором.
Крім того, Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону 
України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено 
приватизацію об'єктів великої приватизації.
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику 
приватизацію.
Разом з тим, до спеціального фонду державного бюджету від приватизації майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери 
управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій (відповідно до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік") перераховано 285 250,0 тис.грн.

Щодо результативного показника ефективності "Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу з питань проведення приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що в IV кварталі 2021 року відбулось подорожчання матеріалів.
Щодо результативного показника ефективності "Середня вартість 1 сторінки перекладу".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на початку 2021 року не 
відбувалися відповідно до Законів України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до 
Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено 
приватизацію об'єктів великої приватизації. Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої 
приватизації" було розблоковано велику приватизацію на початку II кварталу 2021 року. Крім того, більшість документів було перекладено з української мови на 
англійську та навпаки, а вартість такого перекладу нижче ніж з інших мов.

Щодо результативного показника ефективності "Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та 
касаційної скарги, заяви, клопотання, тощо)".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що було у досудовому порядку врегульовано спори (задоволення претензій), відсутність 
необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень. Частина справ знаходиться на розгляді у суді та рішення по ним не прийняті.
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Щодо результативного показника якості "Рівень виконання планових обсягів надходження коштід від приватизації державного майна до Державного бюджету 
України".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються:
- відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців;
- неможливістю продажу об'єктів на електронних аукціонах із зниженням стартової ціни на 50% у зв'язку з набранням чинності з 01.05.2021 Закону України від 
30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального 
майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації", який набрав чинності 01.05.2021 року;
- наявністю арештів та інших обтяжень за державними підприємствами, що перешкоджає продажу об'єктів малої приватизації;
- відмовою переможців аукціону від підписання протоколу електронного аукціону, або від укладання договору купівлі-продажу, або від сплати коштів за 
договором.
Крім того, Законами України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19) та від 02.09.2020 № 853-ІХ "Про внесення змін до Закону 
України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна" було призупинено 
приватизацію об'єктів великої приватизації.
Відповідно до Закону України від 30.03.2021 № 1365-ІХ "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" було розблоковано велику 
приватизацію.
(Фонд листом від 14.01.2022 № 10-64-650 надав Мінфіну України розгорнуту інформацію про стан виконання етапів технічного завдання з надання послуг 
радників з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації).

Щодо результативного показника якості "Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна"
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що було у досудовому порядку врегульовано спори (задоволення претензій), відсутність 
необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень. Частина справ знаходиться на розгляді у суді та рішення по ним не прийняті.

Щодо результативного показника якості "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року". 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року: кредиторську заборгованість затверджено у паспорті 
бюджетної програми у сумі 5 164,3 тис.грн - погашено у повному обсязі (відповідно до Розрахунку № 2 від 30.04.2021 на купівлю іноземної валюти для оплати 
третього етапу послуг радника з підготовки до приватизації та продажу ПАТ "Одеський припортовий завод", договір № 223 від 30.08.18, акт № 3 від 10.12.2020, 
розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 884-р; оплата здійснювалась в три етапи по 840 доларів США. Враховуючи курсову різницю при купівлі іноземної валюти 
в сумі 73,3 тис.грн).
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У 2021 році фінансування Фонду державного майна України здійснювалося за бюджетною програмою за КПКВК 6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням 
приватизації державного майна" відповідно до затвердженого кошторису за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними Порядком використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна (постанова КМУ від 17.03.2011 № 258).

У межах досягнення визначених цілей державної політики, затверджених у паспорті:
1. Масштабна прозора приватизація державної власності. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна.
2. Державне регулювання у сфері оцінки майна.
3. Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення процесів приватизації, управління державною власністю, оцінки майна та 
оціночної діяльності, а також ефективної системи внутрішніх комунікацій.
у 2021 році Фондом державного майна України укладено 290 договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації. Проведено 42 семінара з навчання 
працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, 
ревізійних комісій. Розміщено 15 053 одиниці інформаційних матеріалів з питань проведення приватизації.
З метою захисту майнових прав держави подано 294 проуесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо). 
Фондом державного майна України було продано 352 об'єкта, решта об'єктів перебуває на різних стадіях підготовки до продажу або перебувають на торгах.

У 2021 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 4 812 606,2 тис.грн, що 
складає 40,1 % виконання планового показника (12 000 000,0 тис.грн).
Разом з тим, до спеціального фонду державного бюджету від приватизації майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери 
управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій (відповідно до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік") перераховано 285 250,0 тис.грн.

Кредиторську заборгованість, зареєстровану в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року в сумі 5 164,3 тис.грн Фондом державного майна України погашено в 
повному обсязі.

* "  ' " ' і бюджетної програми

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БАТОВА


