
1. Фонд державного майна України 661 

  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 0411 

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

№ з/п Стратегічна ціль 

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

 2  Організація управління державною власністю. 

 3  Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання  у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки, 

рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів. 

 4  Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сферах діяльності Фонду, сприяння розвитку 

громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації. 

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: 4. 

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

1 2 3 5 6 7 8 9 4 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

 147258,1  145981,5 -1276,6  145515,4 -1371,0  466,1  94,4  146886,4  371,7 

Напрями використання бюджетних коштів: 6. 

11 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Відхилення  Касові видатки (надані кредити) 

загальний  

фонд 
разом 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спеціальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціальний 

фонд 

загальний  

фонд 
разом 

Здійснення керівництва та управління  у сфері державного майна  141526,2  141165,2  1  361,0  140670,5  454,3  141124,8 -401,4 -494,7  93,3 

Заходи з інформатизації  1093,2  1093,2  2  859,4  1,1  860,5 -232,7 -233,8  1,1 

Заходи, пов"язані з проведенням приватизації державного майна  2545,1  2545,1  3  1799,5  1799,5 -745,6 -745,6 

тис. гривень 
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Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом 

на 01.01.2015 (крім АР Крим та м. Севастополя) 
 2093,6  2082,9  4  10,7  2186,0  10,7  2196,7  103,1  103,1 

 146 886,4  371,7  147 258,1  145 515,4  466,1  145 981,5 -1 371,0  94,4 -1 276,6 
Всього 

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

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

Відхилення Касові видатки (надані кредити) 
Затверджено у паспорті бюджетної програми 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 8. 
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Фактичні результативні показники 
Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

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

разом 
спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 

1 затрат 

Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 05.04.2014 № 

85 

 2363  2363  1  2363  2363 

Кількість службових автомобілів од. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 

1399 

 23  23 -4 -4  2  27  27 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Донецьке та Луганське регіональні відділення  втратили автомобілі внасідок військових дій, Кіровоградське відділення 

у 2015 році продало автомобіль на аукціоні. Центральний апарат з метою економії бюджетних коштів  відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 01.03.2014 № 65 "Про 

економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету" не має службового автомобіля. У зазначеному показнику також враховані автомобілі  АРК Крим. 

Примітка: 

Займана площа, що перебуває в 

оперативному управлінні 

кв. м. Дані внутрішньовідомчого обліку  25145,6  25145,6  3  25145,6  25145,6 

Орендована площа кв. м. Дані внутрішньовідомчого обліку  9857,2  9857,2 -242,6 -242,6  4  10099,8  10099,8 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються необхідністю  зменшення орендованої площі та скороченням видатків на утримання орендованого майна, що пов'язано із 

оптимізацією чисельності працівників державних органів приватизації. 
Примітка: 

Кількість відряджень по Україні од. Дані внутрішньовідомчого обліку  1916  1916  116  116  5  1800  1800 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються збільшенням відряджень на виконання наказу Фонду державного майна України від 16.12.2009 № 1998 "Про забезпечення 

збереження, контролю за виконанням та реалізацією пропозицій інвентаризаційних комісій щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але залишилося у них на балансі", пов'язаних із перевіркою стану  ефективного використання  та збереження державного майна, яке  не увійшло до статутних  капіталів господарських 

товариств, створених у процесі приватизації, але перебуває  на їх балансі; збільшення відряджень на виконання Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
Україні"  у зв'язку із залученням фахівців державних органів приватизації до позапланових виїзних ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств; участю фахівців Фонду у засіданнях 

комітетів кредиторів та нарадах щодо передачі об'єктів державної власності до комунальної власності; участю фахівців Фонду у судах апеляційної та касаційної інстанції з метою захисту  

інтересів держави; 

проведення інвентаризації об'єктів приватизації. 

Крім того, у 2015 році було здійснено 2 відрядження за кордон  на виконнання доручення Кабінету Міністрів України від 19.10.2015 № 42767/0/1-15 (участь Голови Фонду І.О. Білоуса в Українсько-

Німецькому економічному форумі у складі урядової делегації під час робочого візиту Прем'єр-міністра України А.П. Яценюка до Федеративної Республіки Німеччина) та на виконання доручення 

Кабінету Міністрів України від 09.07.2015 № 28816/0/1-15 (участь Голови Фонду І.О.Білоуса в Українсько-Американському бізнес-форумі у складі української урядової делегації під час робочого візиту 

Прем'єр-міністра України А.П. Яценюка до Сполучених Штатів Америки). 

Примітка: 

Вартість придбаного ліцензованого 

програмного забезпечення 

тис.грн. Дані внутрішньовідомчого обліку  182  182  2  2  6  180  180 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюється помилково занесеними 180,0 тис.грн. до планового показника при формуванні паспорта замість 190,0 тис.грн. Відповідно до 
Закону України "Про здійснення державних закупівель" запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склала меншу 

від запланованої190,0 тис.грн. 

Примітка: 

Витрати, пов"язані із забезпеченням 

функціонування єдиної 
комп"ютерної мережі державних 

органів приватизації 

тис.грн Звіти  440  440 -15 -15  7  455  455 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в процесі   тендерних процедур було визначено найбільш привабливу (найменшу) ціну, за рахунок чого виникла 

можливість в умоважх обмежених ресурсів акумулювати грошові кошти на забезпечення підготовки об'єктів державної власності до приватизації. 
Примітка: 

Витрати, пов"язані з оплатою 

послуг, що надаються суб"єктами 

господарювання, залученими до 

робіт з проведення аукціонів, 

особами та організаціями, 

залученими до робіт з 
передприватизаційної підготовки, 

реструктуризації, проведення 

обов"язкового екологічного аудиту, 

приватизації, охорони та збереження 

об"єктів приватизації, повернутих за 

рішенням суду в державну 

власність, до їх наступного продажу, 
надання юридичних послуг, послуг, 

що надаються суб"єктами оціночної 

діяльності, зберігачами цінних 

тис.грн. Звіти  1056,8  1056,8 -597,9 -597,9  8  1654,7  1654,7 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств. які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення 

дати оцінки; 

 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання 

часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств. державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації. інформації для проведення оцінок; 

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного; 
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського 

товариства; 

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів. аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

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

- недостатнє фінансування на підготовку об'єктів до продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 
   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не 

можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 

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

- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями. 

Примітка: 

Витрати, пов'язані з провадженням 
інформаційно-пропагандистської та 

рекламної діяльності з питань 

проведення приватизації, 

висвітлення приватизаційних 

процесів у засобах масової 

інформації 

тис.грн. Звіти  176  176 -9,6 -9,6  9  185,6  185,6 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств. які підлягають приватизації, ннаслідком чого є 

перенесення дати оцінки; 

 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання 

часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств. державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації. інформації для проведення оцінок; 

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

- непривабливістьоб'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського вплтву на діяльність господарського 

товариства; 
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів. аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

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

- недостатнє фінансвання на підготовку об'єктівдо продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 

   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не 

можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 
- тимчасова окупація частини території України, на якій розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

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

Примітка: 

Витрати, пов'язані із забезпеченням 

міжнародної діяльності у сфері 

приватизації 

тис.грн. Звіти  16,7  16,7 -3,2 -3,2  10  19,9  19,9 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються необхідністю перерозподілу кошторисних призначень на забезпечення фінансовими ресурсами процесів реформування власності 

та приватизаціі в умовах обмежених видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік". 
Примітка: 

Витрати, пов'язані з виданням та 
розповсюдженням офіційних 

друкованих видань державних 

органів приватизації 

тис.грн. Звіти  294,7  294,7  1  1  11  293,7  293,7 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що  відповідно до Законів України  "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про оцінку майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"  з метою 

підвищення оперативності публікації інформації  наказом Фонду від 03.09.2015 № 1287 запроваджено вихід газети "Відомості приватизації" -  додатка  до "Державного інформаційного бюлетеня 

про приватизацію"  двічі на тиждень. 

Примітка: 

Витрати, пов'язані з оплатою послуг, 

що надаються закладами та 

центрами з навчання та підвищення 

кваліфікації кадрів органів 

приватизації, менеджменту 

підприємств, що приватизуються, та 

осіб, уповноважених управляти 
державними корпоративними 

правами 

тис.грн. Звіти  152,3  152,3 -15,2 -15,2  12  167,5  167,5 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються необхідністю перерозподілу кошторисних призначень на забезпечення фінансовими ресурсами процесів реформування власності 

та приватизаціі в умовах обмежених видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік". 
Примітка: 

Витрати, пов'язані з підготовкою до 

продажу земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти, які підлягають 

приватизації 

тис.грн. Звіти  262,5  262,5 -60 -60  13  322,5  322,5 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств. які підлягають приватизації, ннаслідком чого є 

перенесення дати оцінки; 

 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання 

часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств. державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації. інформації для проведення оцінок; 

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

- непривабливістьоб'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського вплтву на діяльність господарського 

товариства; 
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів. аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

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

- недостатнє фінансвання на підготовку об'єктівдо продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 

   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не 

можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 
- тимчасова окупація частини території України, на якій розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

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

Примітка: 

2 продукту 

Кількість актів оцінки державного 

майна 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  681  681  445  445  1  236  236 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються: 

- збільшенням договорів оренди з орендарями - бюджетними організаціями; 

- необхідністю визначення розміру збитків; 

 - прцесом реформування органів державної влади. зокрема. реорганізацією існуючих та утворенням нових бюджетних установ (Національна поліція, Держгірпромнагляд, Держінспекція з питань 

праці, Державна міграційна служба); 

- укладанням договорів оренди для розміщення переміщених військовослужбовців та державних установ тощо. 

Примітка: 

Кількість звітів про оцінку майна, 

актів оцінки майна, які підлягають 

рецензуванню (державної власності) 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  7738  7738  7317  7317  2  421  421 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються:  збільшенням кількості заяв на укладення  договорів оренди; рецензуванням актів оцінок для орендарів - бюджетних установ; 
- зверненнями у зв'язку з відчуженням об'єктів державної власності та правоохоронних органів; 

- з укладенням договорів оренди для розміщення переміщених військовослужбовців та державних органів тощо. 

Примітка: 

Кількість звітів про оцінку об'єктів, 
що підлягають приватизації, в т.ч. 

звітів про оцінку об'єктів разом із 

земельними ділянками, на яких такі 

об'єкти розташовані 

од. Звіти  160  160 -4 -4  3  164  164 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що було перенесено дату оцінки об'єкта, передприватизаційну підготовку не  завершено. Примітка: 

Кількість об'єктів державної 

власності (державне майно), які 

підлягають щорічній інвентаризації 
для ведення Єдиного реєстру 

об'єктів державної власності 

од. Звіти  1118444  1118444  168444  168444  4  950000  950000 

ФДМУ та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (майже 5 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу 

державної влади не підтверджена цим органом, і які  можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна. 

Разом з тим, зазначаємо, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі-Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації 

та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усім суб'єктам управління об'єктами 

державної власності. 

Примітка: 
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Кількість договорів купівлі-продажу 
державного майна, стан виконання 

яких буде контролюватись 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  704  704 -102 -102  5  806  806 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що у зв'язку із захопленням державних установ на Сході України, згідно із  Рішенням РНБО від 13.04.20014 "Про 
невідкладні  заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 07.11.2014 № 1085-р "Про 

затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження" на сьогодні за низкою 

договорів  доступ до документів та безпосередньо об'єктів приватизації відсутній. 

Загальна кількість договорів, стан виконання яких контролювався у 2015 році, зменшився, тому що регіональні відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях у 

наявних умовах не мають можливості здійснювати у повному обсязі контроль за виконанням умов  за низкою договорів купівлі-продажу. Після врегулювання ситуації відповідний контроль з боку 

органів приватизації буде поновлено. 

Примітка: 

Кількість договорів оренди, 

орендодавцями за якими є органи 
приватизації, що обліковуються у 

Фонді державного майна 

од. Дані внутрішньовідомчого обліку  20206  20206 -661 -661  6  20867  20867 

Динаміка вказаного показника зумовлена тим, що частина договрів  оренди, які були чинними  на початок 2015 року. припинили дію відповідно до ст. 26 Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", а також протягом 2015 року на підставі поданих заяв щодо передачі в оренду та відповідних рішень органів уповноважених управляти державним майном. органами 

приватизації укладались договори оренди. 

Примітка: 

Кількість придбаного ліцензованого 

програмного забезпечення (ліцензій 

клієнтського доступу) 

шт. Дані внутрішньовідомчого обліку  700  700  7  700  700 

Кількість об'єктів, які  підлягають 

продажу, в т.ч. разом із земельними 

ділянками несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у 
державній власності, на яких 

розташовані об'єкти, що підлягають 

приватизації 

од. Звіти  119  119 -246 -246  8  365  365 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств. які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення 

дати оцінки; 
 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання 

часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств. державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації. інформації для проведення оцінок; 

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

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського 

товариства; 

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів. аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 
- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій; 

- недостатнє фінансування на підготовку об'єктів до продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 

   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не 

можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 

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

- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями. 

Примітка: 
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Продані земельні ділянки 
несільськогосподарського 

призначення або права на них, що 

перебувають у державній власності, 

на яких розташовані об'єкти, що 

підлягають приватизації 

од. Договори купівлі-продажу  23  23 -20 -20  9  43  43 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств. які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення 
дати оцінки; 

 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання 

часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств. державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації. інформації для проведення оцінок; 

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

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського 

товариства; 

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів. аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 
- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

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

- недостатнє фінансування на підготовку об'єктів до продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 

   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не 

можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 

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

- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями. 

Примітка: 

Тираж видання "Державного 

інформаційного бюлетеня про 

приватизацію" 

шт. Звіти  2000  2000  10  2000  2000 

Тираж видання газети "Відомості 

приватизації" - додатка до 

"Державного інформаційного 

бюлетеня про приватизацію" 

шт. Звіти  43400  43400  7400  7400  11  36000  36000 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що  відповідно до Законів України  "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про оцінку майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"  з метою 

підвищення оперативності публікації інформації  наказом Фонду від 03.09.2015 № 1287 запроваджено вихід газети "Відомості приватизації" -  додатка  до "Державного інформаційного бюлетеня 

про приватизацію"  двічі на тиждень. 

Примітка: 

Кількість семінарів з навчання 

працівників органів приватизації, 

менеджменту підприємств, що 

приватизуються, та осіб, 

уповноважених управляти 

державними корпоративними 

правами 

од. Звіти  3  3  12  3  3 

Кількість осіб, які пройшли 

навчання на семінарах з питань 

приватизації, менеджменту 

підприємств, що приватизуються та 

управління державними 

корпоративними правами 

осіб Звіти  61  61 -15 -15  13  76  76 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що підвищення кваліфікації працівників Фонду з питань оціночної діяльності відбувається згідно із Законом України "Про 

оцінку майна, майнових прав та  професійну оціночну діяльність в Україні" за напрямами визначеними виробничою необхідністю з урахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв та наявності 

плинності кадрів в установі. 

Примітка: 

3 ефективності 
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Надходження дивідендів до 
Державного бюджету України, 

нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, які є у 

державній власності, по 

господарських товариствах, які 

належать до сфери управління 

ФДМУ 

тис.грн Фінансові плани  384473,8  284473,8  1  100000 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що прогнозний розмір надходження дивідендів у 2015 році розрахований відповідно до фінансових планів господарських 
товариств, що знаходяться у сфері управління Фонду, та наданий Мінекономрозитку. Планове завдання на 2015 рік по надходженню дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки. паї) 

господарських товариств, які є у державній власності, окремо суб'єктами управління, в тому числі Фонду, не доводилося. 

Перевиконання результативного показника по надходженню до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності  

по господарських товариствах, які належать до сфери управління ФДМУ,  обумовлено тим, що: 

-основним платником дивідендів ПАТ "Турбоатом" отримано чистого прибутку за 2014 рік на 66,3% більше від запланованого; 

-ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" сплачено до бюджету 89 304,6 тис.грн дивідендів, сума яких не враховувалась при прогнозуванні дивідендних надходжень, оскільки державний пакет 

акцій товариства планувався до передачі до складу холдингової компанії; 
- при прогнозуванні дивідендних надходжень не врахована сума сплачених дивідендів в розмірі 29 111,1 тис.грн господарськими товариствами, які відповідно до діючого законодавства не зобов'язані 

складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і менше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі). 

Примітка: 

Надходження коштів до Державного 

бюджету України від оренди 

державного майна 

тис.грн. Договори оренди  1214904  670904  2  544000 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються: -перевищенням прогнозного рівня індексу інфляції над фактичним на 26%; 

-надходженням коштів від оренди державного майна. розташованого на  території Донецької та Луганської областей, які відповідно до вимог Закону України "Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної  операції" не були враховані при встановленні планового завдання; 

 - сплатою щтрафних санкцій, заборгованості з орендної плати за минулі періоди. 

Примітка: 

Надходження коштів до Державного 

бюджету України від приватизації 

державного майна 

тис.грн. Звіти  151481,1 -16848518,9  3  17000000 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств. які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення 

дати оцінки; 

 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання 

часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств. державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації. інформації для проведення оцінок; 

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного; 
- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського 

товариства; 

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів. аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

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

- недостатнє фінансування на підготовку об'єктів до продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 
   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не 

можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 

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

- проведення антитерористичної операції на території Сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями. 

Примітка: 
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Надходження коштів до Державного 
бюджету України від продажу 

земельних ділянок 

несільськгосподарського 

призначення або прав на них, що 

перебувають у державній власності, 

на яких розташовані об"єкти, що 

підлягають приватизації 

тис.грн. Звіти  4963,4  3603,4  4  1360 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що продаж об'єктів аукціону здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс). Згідно чинного законодавства 

переможцем аукціону/конкурсу визначається той покупець, який запропонував за об'єкт приватизації найвигіднішу  для держави (більшу) ціну. 
Примітка: 

4 якості 

Рівень щорічної інвентаризації 

об'єктів державної власності у 
загальній кількості об"єктів, які 

обліковуються в Єдиному реєстрі 

об"єктів державної власності 

відс. Розрахунково (до звітів)  117,7  17,7  1  100 

ФДМУ та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (майже 5 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу 

державної влади не підтверджена цим органом, і які  можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна. 

Разом з тим, зазначаємо, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі-Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації 

та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усім суб'єктам управління об'єктами 

державної власності. 

Примітка: 

Рівень виконання планових обсягів 

надходжень коштів від оренди 

державного майна до Державного 

бюджету України 

відс. Розрахунково (до звітів)  223  123  2  100 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються: -перевищенням прогнозного рівня індексу інфляції над фактичним на 26%; 

-надходженням коштів від оренди державного майна. розташованого на  території Донецької та Луганської областей, які відповідно до вимог Закону України "Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної  операції" не були враховані при встановленні планового завдання; 

 - сплатою щтрафних санкцій, заборгованості з орендної плати за минулі періоди. 

Примітка: 

Рівень надходження дивідендів, 

нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, які є у 

державній власності, по 
господарських товариствах, які 

належать до сфери управління 

Фонду, до Державного бюджету 

України 

відс. Розрахунково (до звітів)  384,5  284,5  3  100 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що прогнозний розмір надходження дивідендів у 2015 році розрахований відповідно до фінансових планів господарських 

товариств, що знаходяться у сфері управління Фонду, та наданий Мінекономрозитку. Планове завдання на 2015 рік по надходженню дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки. паї) 

господарських товариств, які є у державній власності, окремо суб'єктами управління, в тому числі Фонду, не доводилося. 

Перевиконання результативного показника по надходженню до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності  
по господарських товариствах, які належать до сфери управління ФДМУ,  обумовлено тим, що: 

-основним платником дивідендів ПАТ "Турбоатом" отримано чистого прибутку за 2014 рік на 66,3% більше від запланованого; 

-ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" сплачено до бюджету 89 304,6 тис.грн дивідендів, сума яких не враховувалась при прогнозуванні дивідендних надходжень, оскільки державний пакет 

акцій товариства планувався до передачі до складу холдингової компанії; 

- при прогнозуванні дивідендних надходжень не врахована сума сплачених дивідендів в розмірі 29 111,1 тис.грн господарськими товариствами, які відповідно до діючого законодавства, не зобов'язані 

складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і менше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі). 

Примітка: 

Рівень виконання планових обсягів 

надходження коштів від 

приватизації державного майна до 

Державного бюджету України 

відс. Розрахунково (до звітів)  0,9 -99,1  4  100 
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Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 
- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств. які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення 

дати оцінки; 

 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання 

часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації, інформації для проведення оцінок; 

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

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського 

товариства; 
- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

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

- недостатній обсяг фінансвання, передбачений на підготовку об'єктів до продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору 

виконавців робіт із землеустрою. 

   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не підлягають приватизації, не 

можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 
- тимчасова окупація частини території України, на якій розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

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

Примітка: 

Рівень виконання планових обсягів 

надходження коштів до Державного 

бюджету України  від продажу 
земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що 

перебувають у державній власності, 

на яких розташовані об'єкти, що 

підлягають приватизації 

відс. Розрахунково (до звітів)  365  265  5  100 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що продаж об'єктів аукціону здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс). Згідно чинного законодавства 

переможцем аукціону/конкурсу визначається той покупець, який запропонував за об'єкт приватизації найвигіднішу  для держави (більшу) ціну. 
Примітка: 

Рівень погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої в 

органах ДКСУ станом на 01.01.2015 

відс. Розрахунково (до звітів)  90  6,1 -100  6  83,9  100 

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюється  тим, що враховуючі виробничу ситуацію та необхідність акумулювання бюджетних коштів за пріоритетними напрямками 

діяльності установи. у тому числі на погашення кредиторської заборгованості. зареєстрованої в органах ДКСУ на  01.01.2015 - 2 483,2 тис.грн, погашено - 2 223.9 тис.грн, у тому числі списана 
заборгованість за актами звірки з постачальниками наданих послуг складає  0,4 тис.грн (РВ ФДМУ по Дніпропетровській обл.), 6,8 тис.грн - знято з реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань на 

підставі актів звірки з постачальниками  наданих послуг (РВ ФДМУ по Закарпатській обл.), 17,6 тис.грн- знято з обліку згідно з актами звірки  (РВ ФДМУ по Запорізькій обл.), 7,2 тис.грн - знято у 

зв'язку із розірванням договору на виготовлення землевпорядної документації від 03,12,13 № 13 (РВ ФДМУ по Чернівецькій області)) , 5,9 тис.грн. - погашено за рахунок спецільного фонду  (РВ ФДМУ 

по Запорізькій обл.) 

Примітка: 

Рівень забезпечення ліцензованим 

програмним забезпеченням 

(ліцензіями клієнтського доступу) 

відс. Розрахунково  100  7  100 

Аналіз стану виконання результативних показників 
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У 2015 році надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по 

господарських товариствах, які належать до сфери управління ФДМУ склали 384 473,8 тис.грн. виконання  планового завдання (100 000,0 тис.грн) становить 384,5%. На 

виконання зазначеного показника вплинуло те, що: 

-основним платником дивідендів ПАТ "Турбоатом" отримано чистого прибутку за 2014 рік на 66,3% більше від запланованого; 

-ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" сплачено до бюджету 89 304,6 тис.грн дивідендів, сума яких не враховувалась при прогнозуванні дивідендних 

надходжень, оскільки державний пакет акцій товариства планувався до передачі до складу холдингової компанії; 

- при прогнозуванні дивідендних надходжень не врахована сума сплачених дивідендів в розмірі 29 111,1 тис.грн господарськими товариствами, які відповідно до діючого 

законодавства не зобов'язані складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і менше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі). 

Надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України  склали 1 214 904,0 тис.грн. що становить 223% виконання планового завдання (544 

000,0 тис.грн), що пов'язане із перевищенням прогнозного рівня індексу інфляції над фактичним на 26%, надходженням коштів від оренди державного майна, 

розташованого на  території Донецької та Луганської областей, які відповідно до вимог Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної  

операції" не були враховані при встановленні планового завдання, сплатою щтрафних санкцій та заборгованості з орендної плати за минулі періоди. 

У 2015 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 151 481,1 тис.грн, що складає 0.9% 

виконання планового показника (17 000 000,0 тис.грн). Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним: 

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

наслідком чого є перенесення дати оцінки; 

 - тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для 

першочергового придбання часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році; 

- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації, інформації для проведення 

оцінок; 

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

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність 

господарського товариства; 

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток); 

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень; 

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

- недостатній обсяг фінансвання, передбачений на підготовку об'єктів до продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв 

на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою. 

   Поширення дії ч. 9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна державної власності, що не 

підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження; 

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

- проведення антитерористичної операції на території сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними 

формуваннями. 

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації 

до Державного бюджету України перераховано - 4 963,4 тис.грн. Виконання планового показника  (1 360,0 тис.грн) становить 365%. 

Протягом 2015 року  погашено  кредиторську заборгованість за загальним фондом державного бюджету ,зареєстровану на 01.01.2015  органами ДКСУ в сумі 2 483,2 

тис.грн на 90%. Станом на 01.01.2016 кредиторська заборговансть складає 259,3 тис.грн, у тому числі прострочена - 259,3 тис.грн. За спеціальним фондом кредиторську 

заборгованість у сумі 10.7 тис.грн, погашено повністю (100%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                О. Гладун 
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9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: 

 
тис. гривень 

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

І. Білоус Голова Фонду державного майна України 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Начальник Управління  

фінансово-економічної роботи  

та бухгалтерського обліку 

(прізвище та ініціали) (підпис) 


