
Звгг про виконання паспорта бюджетно! программ станом на 1 С1чня 2020 року

1. 661 Фонд державного майна Украши

2.

(КПКВК ДБ) 

6611000

(найменування головного розпорядника)

Апарат Фонду державного майна Украши

3.

(КПКВК ДБ) 

6611020

(найменування вщповщального виконавця)

0411 Заходи, пов'язаш з проведениям приватизацн державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

4. Ц ш  державно! полггики, на досягнення яких спрямовано реагпзац1ю бюджетно)' програми

№ з/п Цшь державно) полпики

1 Масштабна прозора приватизащя державно) власносп. Оптимващя частки державного сектора економ)ки. Забезпечення надходження коптв вщ приватизащ) державного майна.

2 Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфер! оцшки майна, майнових прав та професШшн оцшочно! Д1яльност1, практична дмльшсть з ощнки, 
рецензування документе з ощик

3 Подальше посилення прозоросп та вщкритост! д1яльност1 Фонду у процес1 вироблення та реал1зацй державно! полггики у сфер! д1яльност1 Фонду, сприяння розвитку громадянського 
суспшьства, реал1защя

5. Мета бюджетно)' програми

Реалпащя державно) полпики у сфер1 приватизащ), вщчуження державного майна в пронес! приватизацн, державне регулювання у сфер1 ощнки майна, майнових прав та професшно) оцшочно)
Д1ЯЛЬНОСТ1

6. Завдання бюджетно)' програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення повного, своечасного та достошрного 1нформування про об'екти приватизащ) та порядок )х приватизащ).

2 Державне регулювання у сфер) ощнки майна, майнових прав та професшно) оцшочно) дшльностг

3 Здшснення контролю у сфер1 органхзащ) та проведения приватизащ) державного майна.

4 Сгпвробиництво з м1жнародними оргашзашями у решизаци державно) полники у сфер1 приватизащ)

5 Виконання планових завдань з надходження кошт! в вщ приватизацн державного майна.

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



№ Напрями використання бюджетних коптив*
Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаш кредити) В1дхилення

з/п загальний
фонд

спещальний
фонд разом загальний

фонд
спещальний

фонд
разом загальний

фонд
спещальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Оплата послуг оаб  та оргашзацШ, залучених до роботи 13 забезпечення 
функцганування едино! комп'ютерно! мереж! оргашв приватизаци, придбання 1 
супроводження програмного забезпечення для здШснення процесу приватизаци 
державного майна

1813,0 1813,0 1183,5 1183,5 -6293 -6293

2 Придбання комп'ютерно! та офгано! техшки, засоб!в зв’язку, обладнання, 
инвентарю, програмних продукт1в

1374,1 1374,1 912,9 912,9 -4612 -4612

3 Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до робгг з 
проведения обов’язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи техшчного 159813 159813 5990,0 5990,0 -99913 -99913
стану, охорони та збереження об'еетзв власносп в ос061 оргашв приватизаци до 1х 
подальшого продажу, надання юридичних послуг, оплата послуг, що налагаться 
суб'ектами оцшочно! щяльносп - суб’сктами господарювання, що залучаються для 
проведения оцшки майна у процес1 приватизаци (корпоратизаци), оцшки об'ектш 
приватизаций повернутих за решениям суду в державну властсть,оплата послуг 
ос1б та оргашзацш, залучених до робгс з виготовлення техшчно! документацй на 
об’ ект. оплата послуг. шо налагаться депозитаоними установами
Провадження шформацшно! д1яльносп з питань проведения приватизаци, 
управлшня майном державного сектору в процес1 приватизаций висвгглення 
приватизацшних процессе у засобах масово! шформацн, супроводження веб-сайту

110,0 110,0 -П О,0 - 110,0

5 Забезпечення м1жнародно! д1яльносп у сфер1 приватизаци 50,0 50,0 30,6 30,6 -19,4 -19,4

6  Забезпечення видання та розповсюдження офщшних друкованих видань Фонду 
державного майна

268,0 268,0 3643 3643 963 963

7  Оплати послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та тдвищення 
квашфжаци кадр1в оргашв приватизаци та ос!б, представниюв держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та оаб, яю включеш до складу 
наглядових рад, рев1зшних комклй

403,6 403,6 178,6 178,6 -225,0 -225,0

8 Забезпечення оплати послуг, що надаються радникам, залученими на конкурсних 
засадах у встановленому Кабшетом Мш1стр1в Украши порядку пщ час шдготовки 
до приватизаци та продажу об'ектйв велико! приватизаци

351600,0 351600,0 -351600,0 -351600,0



Пояснения щодо причин вщхилення обсяпв касових видаткхв (наданих кредитхв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштхв вщ обсяпв, затверджених у
паспорт1 бюджетноУ програми

1. Оплата послуг осхб та оргашзацш, залучених до робота хз забезпечення функцюнування единоУ комп'ютерноУ мереж1 органхв приватизащУ, придбання 1 супроводження 
програмного забезпечення для здшснення процесу приватизацн державного майна: було видшено 1 813,0 тис.грн, використано 1 183,5 тис.грн, розбхжностх мхж плановим 
та фактичним показником пояснюеться економ1ею бюджетних коштхв. На вщкритих торгах вщповщно до Закону УкраУни "Про публхчнх закушвлх" здхйснено закупхвлю 
послуг з налаштування 1 пщтримки функцюнування корпоративно! мережх державних органхв приватизащУ.

2. Придбання комп'ютерноУ та офюноУ технхки, засобхв зв’язку, обладнання, швентарю, програмних продукНв: було видшено 1 374,1 тис.грн, використано 912,9 тис. грн, 
розбхжностх мхж плановим та фактичним показником пояснюеться економхею бюджетних коштхв. На вщкритих торгах вщповщно до Закону УкраУни "Про публхчнх 
закутвл!" здшснено закупхвлю послуг з налаштування х пщтримки функцхонування корпоративно! мережх державних органхв приватизащУ.

3. Оплата послуг, що налагаться особами та органхзащями, залученими до робхт з проведения обов'язкового екологхчного аудиту, аудиту, експертизи технхчного стану, 
охорони та збереження об'ектхв власностх в особх органхв приватизащУ до Ух подалыыого продажу, надання юридичних послуг, оплата послуг, що надаються суб'ектами 
оцхночноУ дхяльностх - суб'ектами господарювання, що залучаються для проведения оцхнки майна у процесх приватизащУ (корпоратизацн-), оцхнки об'ектхв приватизацн, 
повернутих за р1шенням суду в державну власнхсть, оплата послуг осхб та оргашзацш, залучених до робхт з виготовлення техшчнох документацГх на об'ект, оплата послуг, 
що надаються депозитарними установами: було видшено 15 981,3 тис. грн, використано 5 990,0 тис.грн, розбхжностх мхж плановим та фактичним показником 
пояснюеться там, що Мхнхстерством фхнансхв УкраУни було погоджено паспорт бюджетноУ програми за КПКВК 6611020 на 2019 рхк станом на 28.03.2019, що затримало 
процес пщготовки до продажу об'ектхв. Крхм того, часгина об'ектхв не потребувала здхйснення оцхнки, оскшьки була продана по балансовхй вартостх. Не використано 
кошта в повному обсязх, в зв'язку з там, що в процесх приватизащУ об’ектхв, покупцями вщшкодовано витрати за проведения техшчнох швентаризащх та оцхнки об'ектхв 
приватизащУ, якх були спрямоваш на виготовлення технхчнох документацн наступних об'ектхв приватизацн.

4. Провадження шформащйнох дхяльностх з питань проведения приватизацн, управлхння майном державного сектору в процесх приватизацн, висвхтлення 
приватазацхйних процесхв у засобах масовох хнформащх, супроводження веб-сайту Фонду державного майна: було видшено 110,0 тис. грн, не використано у зв'язку з там, 
що модернхзащя сайту передбачалась для забезпечення виконання Закону УкраУни "Про приватизащю державного х комунапьного майна". У зв'язку з там, що у вереснх 
2019 року змхнилось керхвництво Фонду та тривае робота над проектом Закону УкраУни "Про внесения змхн до деяких законодавчих актхв УкраУни щодо пришвидшення х 
удосконалення процесу приватизацГх", який передбачае змхну структури опрхшюднення через веб-сайт шформацн про приватизацхю, договори не укладались.



5. Забезпечення м1жнародноТ д1яльносп у сфер1 приватизацн: було видшено 50,0 тис.грн, використано 30,6 тис.грн, розб1жносп М1ж плановим та фактичним показчиком 
пояснюеться тим, що процес приватизацн великих об'ектгв вщтерм1нований та вщповщно обсяг документацн, що потребуе офщшного перекладу менше очшуваного.

6. Забезпечення видання та розповсюдження офщШних друкованих видань Фонду державного майна: було видшено 268,0 тис.грн, використано 364,5 тис.грн розб1жност1 
М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що збшыпився обсяг матер1ал1в, що надходять для публжащУ щотижня.

7. Оплати послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та шдвищення квал1ф1каци кадр 1 в оргашв приватизацн та ос1б, представниюв держави, яю беруть 
участь у загальних зборах товариств, та ошб, яю включеш до складу наглядових рад, рев1зшних комюш: було видшено 403,6 тис.грн, використано 178,6 тис.грн 
розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що навчання пращвниюв Фонду державного майна УкраУни з питань ощночноУ д1яльност1 
вщбуваеться зпдно Закону УкраУни "Про оцшку майна, майнових прав та професшну оцшочну Д1яльшсть в У крапп" за напрямами визначення виробничою необхщшстю 
з врахуванням терм1ну дй‘ квал1фжацшних свщоцтв.

8. Забезпечення оплати послуг, що надаються радникам, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабшетом Мш1стр1в УкраУни порядку пщ час пщготовки до 
приватизацн та продажу об'екНв великоУ приватизацй': було видшено 351 600,0 тис.грн, не використано, розб1жносп М1Ж плановим та фактичним показником 
пояснюеться тим, що Фонд забезпечив вщШр радниюв для надання послуг з пщготовки до приватизащУ та продажу АТ "Об'еднана прничо-х1м1чна компан1я", ДП "Завод 
"Електроважмаш",ПрАТ ’Тндар", ДП "Вугшьна компан1я "Краснолиманська", АТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ "Президент - Готель", але Ух приватизащя була 
заблокована судовими ршеннями. 3 боку Фонду зд1Йснювалися 1 зд1йснюються ус1 можлив1 заходи щодо розблокування та завершения процесу пщготовки до 
приватизац'У та усунення негативних чинниюв у судовому порядку. Постановок) Верховного суду вщ 26.06.2019 у справ1 № 826/13396/18 задоволено в повному обсяз1 
касац1Йну скаргу Фонду, тим самим розблоковано приватизащю цих об'ект1в. За поданням Фонду на сьогодш Урядом визначено радниюв для пщготовки до приватизаци 
та продажу: ПрАТ "Президент - Готель" (розпорядження КМУ вщ 14.11.2018 № 843-р); АТ "Об'еднана прничо-х1м1чна компашя" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 
883-р); АТ "Одеський припортовий завод" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 884-р); ДП "Завод "Електроважмаш" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 885-р); 
ДП "Вугшьна компан1я "Краснолиманська" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 886-р). П1сля завершения радниками заход1в 13 пщготовки Фондом буде пщготовлено 
проекта акт!в Каб1нету Мш1стр1в УкраУни про затвердження умов продажу.

8. Видатки (надаш кредити) на реагпзащю державних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетноУ програми
тис. гривень

Код
державноТ

цшьовоТ
програми

Назва державно!' цшьовоУ програми

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаш кредиги з бюджету) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативн! показники бюджетноУ програми та анал!з Ух виконання

№
з/п Показники Одииниця

ВИМ1ру
Джерело

шформацп

Затверджено у паспорт1 бюджетно! 
програми

Фактичш результативш показники, досягнутг 
за рахунок касових видатюв (наданих 

кредштв)
В1дхилення

загальний
фонд

спещаль
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат



1 Техшчна шдтримка едино! тис.грн. Договори, акти приймання- 1813 1813 1183,5 1183,5 -6293 -6293
комп'ютерно! мереж1 органт 
приватизащ!

передач!, надання послуг

2 Варпсть придбаного обладнання, 
комп’ютерно!, офюно! техшки для 
забезпечення автоматизованих 
робочих мюць для зд1йснення 
процесу приватизащ! державного 
майна (шформатизащя)

тис.грн. Договори, акти приймання- 
передач1/накладн1

1374,1 1374,1 912,9 912,9 -4612 -4613

3 Придбання обладнання, од. Договори, акти приймання- 69 69 42 42 -27 -27
комп'ютерно!, оф|Сно! техшки для 
забезпечення автоматизованих 
робочих мюць для здШснення 
процесу приватизац1! державного 
майна (шформатизащя)

передач1/накладш

4 Оцшка майна у процес! приватизащ! 
(корпоратизацИ) та об'еюпв

тис.грн. Внутр1шньогосподарський ОбЛ1К 80623 8062,5 1058,8 1058,8 -7003,7 -7003,7

приватизац11, повернутих за 
р1шенням суду в державну власн1сть

5 Проведения обов'язкового 
еколог1чного аудиту, аудиту,

тис.грн. Внутр1шньогосподарський обЛ1К 7918,8 7918,8 1004,8 1004,8 -6914 -6914

експертизи техшчного стану, 
аукц10шв, обслуговування об1гу
ц1нних папер1в на ринках у Ц1нних 
паперах

6 Супроводження веб-сайту Фонду, 
послуги електронного зв’язку

тис.грн. Внутр1шньогосподарський обл(к 110 ПО -ПО -110

7 Оплата послуг з перекладу тис.грн. Договори про закушвлю послуг 50 50 30,6 30,6 -19,4 -19,4

8 Придбання паперу, пл1вок-кальок 
для фотоформ, витратних матер1ал1в 
для друку газети "Вщомосп 
приватизацИ"

тис.грн. Внутр1шньогосподарський обЛ1К 198 198 321,7 321,7 123,7 123,7

9 Експедирування газети "Вщомост! 
приватизащ!"

тис.грн. Внутршньогосподарський обЛ1К 70 70 42,8 42,8 -27Д -273

10 Оплата послуг, пов’язаних 13 
навчанням та П1двищенням 
квагнфжацп ошнювач1в та 
уповноважених ос1б з управлшня 
державними корпоративними 
правами

тис.грн. УпраВЛ1НСЬКИЙ обЛ1К 403,6 403,6 178,6 178,6 -225 -225

И Оплата послуг
радник1в(уповноважених ос1б), 
залучених до продажу об’ект1в

тис.грн. Договори, акти приймання- 
передач!, надання послуг

351600 351600 -351600 -351600

Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж фактичними та затвердженими результативними показниками
Щодо результативного показника затрат "Техшчна пщтримка единоТ комп'ютерноТ мереж1 оргашв приватизаци".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться еконолпею бюджетних кон тв. На вщкритих торгах вщповщно до Закону Украши "Про публхчш закушвлГ' 
зд женено закутвлю послуг з налаштування 1 пщгримки функцшнування корпоративно! мереж! державних оргашв приватизаци.



Щодо результативного показника затрат "Вартють придбаного обладнання, комп'ютерноУ, офюно'У техники для забезпечення автоматизованих робочих мюць для здшснення 
процесу приватизацп державного майна (шформатизащя)".
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться економ1ею бюджетних кошпв. На вщкритих торгах вщповщно до Закону УкраУни "Про публ1чш закушвлУ 
здшснено закушвлю послуг з налаштування 1 пщтримки функцюнування корпоративно'1 мереж1 державних оргашв приватизацп.

Щодо результативного показника затрат "Придбання обладнання, комп'ютерноУ, офюноУ техшки для забезпечення автоматизованих робочих мюць для здшснення процесу 
приватизащУ державного майна (шформатизащя)".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показником пояснюеться економ1ею бюджетних кошпв. На вщкритих торгах вщповщно до Закону УкраУни "Про публ1чш закушвлУ 
здшснено закушвлю послуг з налаштування 1 пщтримки функщонування корпоративно! мереж1 державних оргашв приватизащУ.

Щодо результативного показника затрат "Оцшка майна у процеа приватизацп (корпоратизацн) та об'екпв приватизацп, повернутих за ршенням суду в державну власшсть". 
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що переглянуто перел1к об'ект1в малоУ приватизащУ, що пщлягали приватизац11 у 2019 рощ (зупинено 
роботу з приватизащУ та оцшки об'екпв); продовжено строк дй висновюв про вартють об'екпв малоУ приватизащУ, яю були затверджен1 у 2018 роц1 згщно з новою редакц1ею 
Методики оцшки майна, затвердженоУ постановою КМУ вщ 20.02.2019 № 224; об'екти щодо яких планувалась переощнка майна були продаш на аукц10Н1 за залишковою варт1стю.

Щодо результативного показника затрат "Проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи техшчного стану, аукц10шв, обслуговування об1гу Ц1нних папер1в на 
ринках у щнних паперах".
Розб!жност 1 м'ж плановим та фактичним покячником пояснюеться тим, шо в процес1 приватизацп об'екпв, покупцями вщшкодовано витрати за проведения техшчноУ 
1нвентаризац11 та оцшки об'екта приватизацй', яю були спрямоваш на виготовлення техн1чноУ документацй наступних об'ект1в приватизащУ.

Щодо результативного показника затрат "Супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що модершзащя сайту передбачалась для забезпечення виконання Закону УкраУни "Про приватизащю 
державного 1 комунального майна". У зв'язку з тим, що у вересш 2019 року змшилось кер1вниптво Фонду та тривае робота над проектом Закону УкраУни "Про внесения змш до 
деяких законодавчих акт1в УкраУни щодо пришвидшення 1 удосконалення процесу приватизацп", який передбачае змшу структури оприлюднення через веб-сайт шформащУ про 
приватизащю, договори не укладались.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг з перекладу".
Розб1жносп М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що процес приватизащУ великих об'екпв вщгермшований та вщповщно обсяг документащУ, що потребуе 
офщшного перекладу менше оч1куваного.

Щодо результативного показника затрат "Придбання паперу, шпвок-кальок для фотоформ, витратних матер1ал1в для друку газети "Вщомост1 приватизащУ".
Розб1жносн М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що збшыпився обсяг матер1атв, що надходять для публжащУ щотижня.

Щодо результативного показника затрат "Експедирування газети "В1домост1 приватизац11"".
Розб1жносн М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що передплатниюв було менше шж планувалось у зв'язку з тим, що газету публшують ще й на офщшному 
сайи Фонду державного майна УкраУни.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг, пов'язаних 13 навчанням та пщвищенням квашфшацп оц1нювач1в та уповноважених ос1б з управл1ння державними 
корпоративними правами".
Розб!жносн мхж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що навчання пращвниюв Фонду державного майна УкраУни з питань ощночноУ д1яльносп



вщбуваеться зпдно Закону Украши "Про оцшку майна, майнових прав та професшну оцшочну Д1яльнють в Украпп" за напрямами визначення виробничою необхщнютю з 
врахуванням терм1ну дй квал1фжацшних свщоцтв.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг радниив (уповноважених оаб), залучених до продажу об'екпв приватизацй".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що Фонд забезпечив вщб1р радниив для надання послуг з пщготовки до приватизацн та продажу АТ 
"Об'еднана прничо-х1М1чна компашя", ДП "Завод "Електроважмаш",ПрАТ ’Тндар", ДП "Вугшьна компашя "Краснолиманська", АТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ 
"Президент - Г отель", але Тх приватизащя була заблокована судовими ршеннями. 3 боку Фонду здшснювалися I здшснюються ус1 можливг заходи щодо розблокування та 
завершения процесу пщготовки до приватизацн та усунення негативних чинниюв у судовому порядку. Постановок) Верховного суду вщ 26.06.2019 у справ) № 826/13396/18 
задоволено в повному обсяз1 касацшну скаргу Фонду, тим самим розблоковано приватизащю цих об'екпв. За поданням Фонду на сьогодш Урядом визначено радниюв для 
пщготовки до приватизацн та продажу: ПрАТ "Президент - Готель" (розпорядження КМУ вщ 14.11.2018 № 843-р); АТ "Об'еднана прничо-х1М1чна компан1я" (розпорядження 
КМУ вщ 25.09.2019 № 883-р); АТ "Одеський припортовий завод" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 884-р); ДП "Завод "Електроважмаш" (розпорядження КМУ вщ 
25.09.2019 № 885-р); ДП "Вугшьна компашя "Краснолиманська" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 886-р). П1сля завершения радниками заходов 13 пщготовки Фондом буде 
подготовлено проекти акт1в Каб1нету Мшютр1в Украши про затвердження умов продажу.

2 продукту
1 Кшыисть обладнаних 

автоматизованих робочих М1сць для 
зд1Йснення процесу приватизаци 
державного майна цнформатизащя)

од. УпраВЛ1НСЬКИЙ 0бЛ1К 55 55 39 39 -16 -16

2 К1льк1сть репональних В1дд1лень од. Договори, акти приймання- 25 25 24 24 -1 -1
Фонду державного майна Украши 
П1дключених до едино! 
комп’ютерно! мереж1 орган!в 
приватизац11

передач!, наданих послуг

3 Кшыасть проданих об'ектйв од. Зв1ти управлжського обл1ку 813 813 407 407 -406 -406
4 Кшьшсть укладених договор1в про 

оцшку об’екпв, що гпдлягають
од. Договори 374 374 229 229 -145 -145

приватизацй
5 Кшыасть наданих звгав про оцхнку 

об'ект1в, що П1длягають приватизацИ
од. Внутр1шньогосподарський ОбЛ1К 374 374 229 229 -145 -145

6 К1ЛЬК1СТЬ укладених ДОГОВОр1В 
куп1вл1-продажу державного майна, 
стан виконання яких буде 
контролюватись, щодо виконання 
умов ДОГОВОР1В приватизащ!

од. Договори 664 664 738 738 74 74

7 Кшыасть п1дготовлених 1 

розм!щених публ1кащй, повщомлень
од. Внутр1шньогосподарський обЛ1К 5928 5928 6083 6083 155 155

8 Обсяг послуг з перекладу 
документе

сторшок Догов1р про закушвлю послуг 476 476 155 155 -321 -321

9 К1льюсть тираж1в видання газета 
"Вщомост! приватизацй"

шт. Зв1ти управл1нського облику 52 52 52 52



10 Кшыасть проведених семшар1в з 
навчання пращвшшв оргашв 
приватизацИ, та оаб, представниюв 
держави, як1 беруть участь у 
загальних зборах товариств, та ос1б, 
як1 включен1 до складу наглядових 
рад, рев131Йних ком1сШ

од. Зв1ти управл1нського обл1ку 34 34 66 66 32 32

1 \ Кшыасть ос»б, як 1 пройшли
навчання та пщвищення квал1ф1кац11 

кадрт оргашв приватизацн та ос1б, 
представниюв держави, яю беруть 
участь у загальних зборах товариств, 
та ос!б, яю включен! до складу 
наглядових рад, рев1з1йних ком1С1Й

ОС1б ЗВ1ТИ упраВЛ1НСЬКОГО облшу 211 211 130 130 -81 -81

12 Кшыасть проданих об’екпв 
приватизацй, для шдготовки до 
продажу яких залучалися радники

од. Р1шення Уряду 19 19 -19 -19

1 К;льетсть радкик;в, залучеяих до од. Р\шекнх Уряду 16 16 5 5 -11 -11
продажу об'екпв приватизаций по 
яким плануеться здшснити оплату 
послу г за бюджета кошти у 2019 
рощ

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками
Щодо результативного показника продукту "Кшыасть обладнаних автоматизованих робочих мюць для здшснення процесу приватизацн державного майна (шформатизащя)". 
Розб1жносн М1Ж плановим та фактичним показником пояснюеться економ1ею бюджетних ко шив. На вщкритих торгах вщповщно до Закону Украши "Про публ1чш закушвл1" 
здшснено закутвлю послуг з налаштування ! пщтримки функцхонування корпоративно! мереж1 державних оргашв приватизацн.

Щодо результативного показника продукту "Кшыасть репональних вщдшень Фонду державного майна Украши шдключених до едино! комп’ютерно! мереж1 оргашв 
приватизацн".
Розо1Жиост1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тнм, що шсля реоргашзацн репональних вщдшень залишилось 11 репональних вщдшень та 13 управлшь 
забезпечення реашзацп повноважень репональних вщдшень.

Щодо результативного показника продукту "Кшыасть проданих об'екпв".
Основними причинами, яю не дали змоги забезпечити продаж об'екпв у запланованш кшькоси е: - недотримання уповноваженими органами управлшня строку передач! Фонду 
об'екпв, щодо яких прийнято решения про !х приватизац1ю; - блокування судовими ршеннями процесу приватизацн об'екнв велико! приватизацн; - вщсутшсть попиту на об'екти 
мало! приватизацн, в тому числх при !х виставленн1 на продаж на аукщонах 13 зниженням стартово! щни (на 50%) та аукцюнах за методом покрокового зниження стартово! ц1ни та 
подальшого подання цшових пропозиц1й, а також повторному !х виставленн1 на аукцхони; - вщсутшсть балансово! вартосп об'екпв приватизацн, через що е необхщнють 
проведения незалежно! оцшки таких об'ект1в; - необхщнють проведения незалежно! ощнки об'ект1в, що пщлягають продажу шляхом викупу; - необхщнють виготовлення 
правовстановлюючих документ1в на об'екти приватизацн.

Щодо результативного показника продукту "Кшыасть укладених договор1в про оцшку об'ект1в, що П1длягають приватизацн".
Розб1жност1 м)ж плановим та фактичним показником пояснюеться там, що
продовжено строк дн висновюв про вартють державного майна, вщсутня необхщн1сть укладання договор1в про надання послуг з ощнки об'екпв, що шдлягали приватизацн у 2019 
рощ.



Щодо результативного показника продукту "Кшыасть наданих з в т в  про оцшку об'екпв, що пщлягають приватизаци".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що переглянуто перелш об'екпв мало!' приватизаци, що пщлягали приватизацГУ у 2019 рощ (зупинено 
роботу з приватизацн та ощнки об'екпв); продовжено строк дп висновюв про варт1сть об'екпв мало! приватизаци, яю були затверджеш у 2018 рощ згщно з новою редакщею 
Методики ощнки майна, затверджено'У постановою КМУ вщ 20.02.2019 № 224; об'екти щодо яких планувалась переоцшка майна були продаш на аукцюш за залишковою варт1стю.

Щодо результативного показника продукту "Кшыасть укладених договор1в кушвлГпродажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов 
договор1в приватизаци".
Розб1жност1 мхж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що загальна кшьюсть договор1в куш вл 1-продажу, щодо яких здШснювався контроль стану виконання умов, 
збшыпилась, у зв'язку з взятими протягом року новими договорами кутвлипродажу об'екпв мало! приватизацГУ.

Щодо результативного показника продукту "Кшыасть пщготовлених 1 розм1щених публжацш, повщомлень".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що показник залежить вщ кшькосп повщомлень, яю надходять для розм1щення на сайт! вщ структурних 
ПЩрОЗДШВ Фонду.

Щодо результативного показника продукту "Обсяг послуг з перекладу докум ент".
Розбхжносп М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що процес приватизащУ великих об'екпв вщтермшований та вщповщно обсяг документащУ, що потребуе 
оф1щйного перекладу, менше оч1кувяного.

Щодо результативного показника продукту "Кшыасть проведених семшар1в з навчання пращвниюв органов приватизацГУ, та осхб, представниюв держави, яю беруть участь у 
загальних зборах товариств, та ос1б, як1 включен! до складу наглядових рад, рев131йних ком1С1Й".
Розбхжносп м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться планами-графжами навчальних центр1в, виробничою необхщшстю та людським фактором.

Щодо результативного показника продукту "Кшьюсть ошб, яю пройшли навчання та пщвищення квал1ф1кащУ кадр1в органов приватизацн та осхб, представниюв держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та ошб, яю вкпючеш до складу наглядових рад, ревхзШних КОМ1С1Й".

Розб1жносп М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що навчання пращвниюв Фонду державного майна УкраУни з питань ощночноУ д1яльност1 вщбуваеться 
згщно Закону УкраУни "Про оц1нку майна, майнових прав та професшну оц1ночну д1яльн1сть в УкраУн1" за напрямами визначення виробничою необхщшстю з врахуванням 
терм1ну д!У квал1ф1кащйних свщоцтв.

Щодо результативного показника продукту' "Кшьюсть проданих об'ект1в приватизацГУ, для подготовки до продажу яких залучалися радники".........
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що Фонд забезпечив вщб1р радниюв для надання послуг з п1дготовки до приватизацГУ та продажу АТ 
"Об'еднана прничо-х1м1чна компан1я", ДП "Завод ”Електроважмаш",ПрАТ ’Тндар", ДП "Вугшьна компан1я "Краснолиманська", АТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ 
"Президент - Готель", але Ух приватизащя була заблокована судовими р1шеннями. 3 боку Фонду здшснювалися 1 здШснюються ус1 можлив1 заходи щодо розблокування та 
завершения процесу подготовки до приватизацГУ та усунення негативних чинниюв у судовому порядку. Постановою Верховного суду вщ 26.06.2019 у справ1 № 826/13396/18 
задоволено в повному обсяз1 касац1Йну скаргу Фонду, тим самим розблоковано приватизацию цих об'екпв. За поданням Фонду на сьогодш Урядом визначено радниюв для 
подготовки до приватизацй' та продажу: ПрАТ "Президент - Готель" (розпорядження КМУ вщ 14.11.2018 № 843-р); АТ "Об'еднана прничо-х1м1чна компан1я" (розпорядження 
КМУ вщ 25.09.2019 № 883-р); АТ "Одеський припортовий завод" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 884-р); ДП "Завод "Електроважмаш" (розпорядження КМУ вщ 
25.09.2019 № 885-р); ДП "Вугшьна компан1я "Краснолиманська" (розпорядження КМУ вщ 25.09.2019 № 886-р). П1сля завершения радниками заход1в 13 пщготовки Фондом буде 
пщготовлено проекти акт1в Каб1нету М1н1стр1в УкраУни про затвердження умов продажу.

Щодо результативного показника продукту "Кшьюсть радниюв, залучених до продажу об'екпв приватизацГУ, по яким плануеться здшснити оплату послуг за бюджетн!



кошти у 2019 рощ".
Розб1жносп М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що було оголошено конкурси з вщбору радниюв по 14 об'ектам велико!’ приватизацп, за результатами яких: 
по 4 об'ектам - конкурси не вщбулися; по 5 об'ектам - Урядом визначено радниюв; по 5 об'ектам - Урядом не було визначено радниюв. Строк розм1щення акщй та термш дн 
висновку про вартхсть пакета акщй ПАТ "Центренерго" заюнчився 30.09.2019. Приватизащя товариства мае вщбутися вщповщно до вимог статп 19 ЗУ "Про приватизащю 
державного х комунального майна" Фондом пхдготовлено вщповщний проект акта Уряду, який наразх опрацьовуеться в Мш'юстх Украхни.

3 ефективностх
1 Середня варт1сть автомагизованого 

робочого М1СЦЯ ДЛЯ ЗД1ЙСНеННЯ 

процесу приватизацп державного 
майна

тис.грн. Договори, акти приймання- 
передачг/накладш

25 23,4 -1,6

2 Надходження коигпв до Державного 
бюджету Укршни В1д приватизацп 
державного майна

тис.грн. ЗВ1ТИ управл1нського обл1ку 17100000 549470,5 -165505293

3 Середня варпсть 1 сторшки 
перекладу

тис.грн. ДОГОВ1Р про закушвлю послуг 0,1 ол 0,1

4 Середня варпсть навчання 1 слухача тис.грн. УпраВЛ1НСЬКИЙ обЛ1К 1,9 1,4 -03

Пояснения щодо причин розбхжностей мхж фактичними та затвердженими результативними показниками
Щодо результативного показника ефективносп Середня вартхсть автомагизованого робочого мхсця для зд!йснення процесу приватизацп державного майна".

Розбхжностх мхж плановим та фактичним показником пояснюеться економхею бюджетних коштхв. На вщкритих торгах вщповщно до Закону Украхни "Про публхчнх закупхвлх" 
здшснено закупхвлю послуг з налаштування х пщтримки функщонування корпоративно!’ мережх державних оргашв приватизацп.

Щодо результативного показника ефективностх "Надходження коштхв до Державного бюджету Украхни вщ приватизацп державного майна".
Основними причинами, яю не дали змоги забезпечити продаж об'ехспв у запланованхй кшькосп е: - недотримання уповноваженими органами управлхння строку передач! Фонду 
об'ектхв, щодо яких прийнято рхшення про хх приватизацхю; - блокування судовими рхшеннями процесу приватизацп об'ектхв велико!’ приватизацп; - вхдсутнхсть попиту на об'екти 
мало!’ приватизацп, в тому чист при хх виставленнх на продаж на аукцхонах хз зниженням стартовох цхни (на 50%) та аукцхонах за методом покрокового зниження стартовох цхни та 
подальшого подання цхнових пропозицхй, а також повторному хх виставленнх на аукцхони; - вхдсутшсть балансовох вартостх об'ектхв приватизацп, через що е необхщнхсть 
проведения незалежнох оцхнки таких об'ектхв; - необхщнхсть проведения незалежнох оцхнки об'ектхв, що пхдлягають продажу шляхом викупу; - необхщнхсть виготовлення 
правовстановлюючих документхв на об'екти приватизацп.

Щодо результативного показника ефективностх "Середня вартхсть 1 сторшки перекладу".
Розбхжностх мхж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що фактична середня вартхсть 1 сторшки перекладу збшынилась у 2019 рощ у зв'язку з ростом шфляци та 
зростанням цхни на 1 сторшку згщно з укладеним договором, а також враховуючи, що було здхйснено переклад документхв з украхнськох мови на польську та навпаки.

Щодо результативного показника ефективностх "Середня вартхсть навчання 1 слухача".
Розбхжностх мхж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що навчання працхвникхв Фонду державного майна Украхни з питань оцшочно'х дхяльностх вщбуваеться 
згщно Закону Украхни "Про оцхнку майна, майнових прав та професшну ошночну дхяльнхсть в Укра’х'нх" за напрямами визначення виробничою необхщнхстю з врахуванням 
термхну дп квалхфхкацхйних свщоцтв.

4 якостх
1 Р!вень забезпечення

автоматизованими робочими 
м1сцями для здшснення процесу 
приватизацй державного майна

В 1Д С . Управлшський обл!к 693 493 -19,9



2 Р1вень виконання планових обсяпв в)дс. Знпи управл]нського обл!ку 100 3,2 -96,8
надходження коптв В1Д 
при ватшацп державного майна до 
Державного бюджету Украши

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками 
Щодо результативного показника якоси "Р1вень забезпечення автоматизованими робочими мюцями для здшснення процесу приватизацй державного майна".

Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться економ1ею бюджетних кошпв. На вщкритих торгах вщповщно до Закону Украши "Про публ1чш закуп1вл1" 
здшснено закушвлю послуг з налаштування 1 шдтримки функцюнування корпоративно!' мереж1 державних оргашв приватизацй.

Щодо результативного показника якоеп "Р1вень виконання планових обсяпв надходження кошпв вщ приватизацп державного майна до Державного бюджету Украши”. 
Основними причинами, яю не дали змоги забезпечити продаж об'екпв у запланованхй кшькоси е: - недотримання уповноваженими органами управлшня строку передач! Фонду 
об'екив, щодо яких прийнято ршення про !х приватизащю; - блокування судовими р1шеннями процесу приватизацп об'екпв велико! приватизацп; - вщсутшсть попиту на об'екти 
мало! приватизацй, в тому числ1 при !х виставленш на продаж на аукщонах 13 зниженням стартово! щни (на 50%) та аукцюнах за методом покрокового зниження стартово! щни та 
подальшого подання щнових пропозицш, а також повторному !х виставленн1 на аукцюни; - вщсутшсть балансово! вартост! об'екив приватизацп, через що е необхщшсть 
проведения незалежно! оцшки таких об'екив; - необхщшсть проведения незалежно! оцшки об'екпв, що пщлягають продажу шляхом викупу; - необхщшсть виготовлення 
правовстановлюючих документ1в на об'екти приватизацп.

Анашз стану виконання результатнвяпх гтоказниюв

У 2019 рощ Фондом державного майна Украши перераховано вщ приватизацп державного майна до Державного бюджету Украши - 549 470,5 тис.грн, що складае 3,2% 
виконання планового показника (17 100 000,0 тис.грн).
Розб1жносп М1ж плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що було заплановано до продажу 813 об'екпв, до юнця року продано 407 об'екнз, решта 
об'екив перебувае на р1зних стад1ях пщготовки до продажу або перебувають на торгах.
М!н!стерством фшаншв Украши було погоджено паспорт бюджетно! програми за КПКВК 6611020 на 2019 рж станом на 28.03.2019, що затримало процес пщготовки до 
продажу об'екпв.

10. Видатки у розр131 адм1н!стративно-тер!тор!альних одиниць тис. гривень

Пояснения щодо причин вщхилення обсяпв касових видатюв (наданих крединв з бюджету) вщ обсяпв, затверджених у паспори бюджетно! програми

11. Узагапьнений висновок про виконання бюджетно! програми.



У 2019 рощ Фондом державного майна Украши перераховано вщ приватизацн державного майна до Державного бюджету Украши - 549 470,5 тис.грн, що складае 3,2% 
виконання планового показника (17 100 000,0 тис.грн).

Розб1жност1 М1ж плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що було заплановано до продажу 813 об'екп'в, до мнця року продано 407 об’екпв, решта 
об'еюзв перебувае на р1зних стад1ях подготовки до продажу або перебувають на торгах.

Мшстерством фшанав Украши було погоджено паспорт бюджетно!' програми за КПКВК 6611020 на 2019 рж станом на 28.03.2019 що затримало процес гадготовки до 
продажу об'екпв.

Вщповщно до доручення Прем'ер - мшютра Украши ОлекЫя Гончарука вщ 17.12.2019 № 46351/0/1-19 до юнця поточного бюджетного року припинити Казначейством 
проведения платеж1в та реестращю бюджетних зобов'язань щодо видатюв та надання кредит1в загального фонду державного бюджету. У зв'язку з цим на 01.01.2020 
утворилась кредиторська заборгован1сть 3 744,0 тис.грн.

* Зазначаються вс1 напрями використання бюджетних кошт1в, затверджен! у паспорт! бюджетно! програми

Директор Департаменту фшансового 
забезпечення та бухгалтерського облжу - 
головний бухгалтер

Голова Фонду державного майна Украши Дмитро СЕННИЧЕНКО

Оксана ГЛАДУН
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