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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.

5. Мета бюджетної програми

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



№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
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
Усього 59 268,3 59 268,3 29813,4 29 813,4 -29 454,9 -29 454,9

1 Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення 1214,1 1214,1 1213,6 1213,6 -0,5 -0,5
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.

2 Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до 23743,5 23743,5 2316,0 2316,0 -21427,5 -21427,5
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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн.

3 Провадження інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, 
управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення 
приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб- 
сайту Фонду державного майна

13,9 13,9 13,9 13,9

4 Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації 19,4 19,4 35,6 35,6 16,2 16,2

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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р



з
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. Плановий обсяг видатків менше фактичного, оскільки процес приватизації великих об'єктів на початок року був відтермінований, проте у вересні 2020 року 
Верховною Радою України було прийнято зміни до чинного законодавства про те, що дозволено проводити підготовку до приватизації об'єктів великої приватизації, а 
аукціони з продажу цих об'єктів не проводяться. Було проведено переклад документів для радника-нерезидента та іноземних інвесторів._______________________________

5 Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань 349,0 349,0 359,3 359,3 10,3 10,3
_____ 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 збільшився обсяг матеріалів та вихід додаткових номерів газети, пов'язаний із стартом 
продажів окремого майна, що перебуває на балансі ДП "Укрспирт" (мала приватизація).__________________________________________________________________________

6 Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та 138,2 138,2 83,8 83,8 -54,4 -54,4
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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19 та від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" 
навчання проводилося дистанційно. Крім того, навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності здійснювалося згідно із Законом 
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за напрямами, визначеними виробничою необхідністю, з урахуванням терміну 
дії кваліфікаційних свідоцтв, планів-графіків навчальних центрів та виробничою необхідністю.____________________________________________________________________

7 Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на 27758,8 27758,8 19856,2 19856,2 -7902,6 -7902,6
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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. Крім того, Законом 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" тимчасово було припинено приватизацію об'єктів великої приватизації на 
період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОУШ-19. 
Разом з тим, Законом України 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" дозволено проводити підготовку до приватизації об'єктів великої приватизації, але тимчасово заборонено 
проводити аукціони з продажу об'єктів приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання 
виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОУІР-19.______________________________________________________________________________________________

8 Сплата судового збору 2287,4 2287,4 2191,0 2191,0 -96,4 -96,4

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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. у т.ч. 4 000,0 тис грн. за КЕКВ 2800. Крім того, вартість судового збору залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та ставки судового збору.

9 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ 3744,0 3744,0 3744,0 3744,0
_____ станом на 01 січня 2020 року______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

Код
держ авної

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, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
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

1 затрат
1 Технічна підтримка єдиної тис.грн. Договори, акти приймання - 1214,1 1214,1 1213,6 1213,6 -0,5 -0,5

комп'ютерної мережі органів передачі наданих послуг
приватизації______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Оцінка майна у процесі тис.грн. Внутрішньогосподарський 1206 1206 1110,8 1110,8 -95,2 -95,2
приватизації (корпоратизації) та облік
об'єктів приватизації, повернутих 
за рішенням суду в державну 
власність



3 Проведення обов'язкового тис.грн. Внутрішньогосподарський 22582,6 22582,6 1250,3 1250,3 -21332,3 -21332,3
екологічного аудиту, аудиту, 
експертизи технічного стану, 
аукціонів, обслуговування обігу 
цінних паперів на ринках у 
цінних паперах

облік

4 Придбання паперу, плівок-кальок 
для фотоформ, витратних

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

346,1 346,1 356,4 356,4 10,3 10,3

матеріалів для друку газети
"Відомості приватизації"

5 Експедирування газети 
"Відомості приватизації"

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

2,9 2,9 2,9 2,9

6 Оплата послуг, пов'язаних із 
навчанням та підвищенням 
кваліфікації оцінювачів та 
уповноважених осіб з управління 
державними корпоративними 
правами

тис.грн. Управлінський облік 159,6 159,6 105,2 105,2 -54,4 -54,4

7 Оплата послуг радників тис.грн. Договори, акти приймання- 31436,3 31436,3 23533,7 23533,7 -7902,6 -7902,6
(уповноважених осіб), залучених 
до продажу об'єктів приватизації

передачі, надання послуг

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" було здійснено 
закупівлю послуг з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних органів приватизації.

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 тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня касових видатків проведених у І кварталі 2020 року, що фактично призупинило 
процес підготовки до продажу об'єктів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про часткове відновлення видатків за бюджетною 
програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 5АК.5-СоУ-2, 
та її наслідками" частково відновлено видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи 
визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 тис.грн.
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 від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня касових видатків проведених у І кварталі 2020 року, що фактично призупинило 
процес підготовки до продажу об'єктів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про часткове відновлення видатків за бюджетною 
програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЛ5-СоУ-2, 
та її наслідками" частково відновлено видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи 
визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 тис.грн.

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 збільшився обсяг матеріалів та вихід додаткових номерів газети, пов'язаний із стартом



продажів окремого майна, що перебуває на балансі ДП "Укрспирт" (мала приватизація).

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
відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено 
фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної 
власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації 
державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та її наслідками" частково були 
відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 
року. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19 та від 
09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2" навчання проводилося дистанційно. Крім того, навчання працівників Фонду 
державного майна України з питань оціночної діяльності здійснювалося згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності в Україні" за напрямами, визначеними виробничою необхідністю, з урахуванням терміну дії кваліфікаційних свідоцтв, планів-графіків навчальних центрів та 
виробничою необхідністю.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. Крім того, Законом 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)" тимчасово, було припинено приватизацію об'єктів великої приватизації 
на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО- 
19). Разом з тим, Законом України 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" дозволено проводити підготовку до приватизації об'єктів великої приватизації, але тимчасово 
заборонено проводити аукціони з продажу об'єктів приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19._____________________________________________________________________________________

2 продукту
і Кількість регіональних відділень од. Договори, акти приймання- 24 24 24 24

Фонду державного майна 
України та управлінь 
забезпечення реалізації 
повноважень в областях цих

передачі наданих послуг

регіональних відділень 
підключених до єдиної 
комп'ютерної мережі органів 
приватизації

2 Кількість проданих об’єктів од. Звіти управлінського обліку 1153 1153 425 425 -728 -728



3 Кількість укладених договорів од. Договори, акти приймання- 111 111 320 320 209 209
про оцінку об'єктів, що 
піддягають приватизації

передачі наданих послуг

4 Кількість укладених договорів од. Договори, акти приймання- 705 705 789 789 84 84
купівлі-продажу державного 
майна, стан виконання яких буде 
контролюватись, щодо 
виконання умов договорів 
приватизації

передачі наданих послуг

5 Обсяг послуг з перекладу сторінок Договір про закупівлю послуг, 13 13 146 146 133 133
документів акти приймання-передачі 

наданих послуг
6 Кількість тиражів видання газети шт. Звіти управлінського обліку 56 56 65 65 9 9

"Відомості приватизації"
7 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 31 31 -10 -10

8 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

осіб Звіти управлінського обліку 235 235 60 60 -175 -175

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

шт. Рішення Уряду 4 4 4 4

10 Кількість процесуальних од. Управлінський облік 94 94 100 100 6 6
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 тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом $АК$-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. Відповідно до Закону 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)" тимчасово було припинено приватизацію об'єктів великої приватизації 
на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО- 
19). Разом з тим, Законом України 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" дозволено проводити підготовку до приватизації об'єктів великої приватизації, але тимчасово 
заборонено проводити аукціони з продажу об'єктів приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19.

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 від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. Крім того, включення протягом року нових об'єктів до переліків об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна", зокрема тих, приватизація яких буде здійснюватися за стартовою ціною, визначеною за результатами проведення незалежної оцінки. 
Процедура приватизації деяких об'єктів була розпочата в 2019 році та продовжилася в 2020 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 із врахованими новими договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації.

Щодо результативного показника затрат "Оплата послуг з перекладу документів".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом ЗАК.З-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. Крім того, Законом 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" тимчасово було припинено приватизацію об'єктів великої приватизації на 
період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19. 
Разом з тим, Законом України 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" дозволено проводити підготовку до приватизації об'єктів великої приватизації, але тимчасово 
заборонено проводити аукціони з продажу об'єктів приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19. Було проведено переклад документів для радника-нерезидента та іноземних інвесторів.
Щодо результативного показника продукту "Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються виходом додаткових номерів газети, пов'язаних зокрема зі стартом продажів окремого майна, що 
перебуває на балансі ДП "Укрспирт" (мала приватизація).



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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19 та від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" 
навчання проводилося дистанційно. Крім того, навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності здійснювалося згідно із Законом 
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за напрямами, визначеними виробничою необхідністю, з урахуванням терміну 
дії кваліфікаційних свідоцтв, планів-графіків навчальних центрів та виробничою необхідністю.
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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом ЗАК.З-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19 та від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" 
навчання проводилося дистанційно. Крім того, навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності здійснювалося згідно із Законом 
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за напрямами, визначеними виробничою необхідністю, з урахуванням терміну 
дії кваліфікаційних свідоцтв, планів-графіків навчальних центрів та виробничою необхідністю.

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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. у т.ч. 4 000,0 тис грн. за КЕКВ 2800. Плановий показник розрахунково був приведений у відповідність (до рівня фактично поданих, на час внесення змін,
процесуальних документів). Фактично у 2020 році кількість поданих процесуальних документів склала 100 одиниць.________________________________________________

З ефективності
1 Надходження коштів до тис.грн. Звіти управлінського обліку 500000 2248165 1748165

Державного бюджету України від 
приватизації державного майна



2 Середня вартість 1 сторінки 
перекладу

тис.грн. Договори про закупівлю 
послуг, акти приймання- 
передачі наданих послуг

0,2 0,1 -0,1

3 Середній розмір судового збору 
за подання одного 
процесуального документа 
(позовної заяви, апеляційної та 
касаційної скарги,заяви, 
клопотання тощо)

тис.грн. Управлінський облік 24,3 21,9 -2,4

4 Середня вартість навчання 
одного слухача

тис.грн. Управлінський облік 0,6 1,4 0,8

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 тим, що у 2020 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного 
майна до Державного бюджету України - 2 248 165,0 тис.грн, що складає 449,6 % виконання планового показника (500 000,0 тис.грн).

Щодо результативного показника ефективності "Середня вартість 1 сторінки перекладу".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що 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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом ЗАК5-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. у т.ч. 4 000,0 тис грн. за КЕКВ 2800. Плановий показник було приведено до рівня поданої фактичної кількості процесуальних документів на момент внесення 
змін, тому фактичний показник склав 21,9 тис.грн відповідно до обсягу видатків із змінами. Крім того, вартість судового збору залежить від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб та ставки судового збору.

Щодо результативного показника ефективності "Середня вартість навчання 1 слухача".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУШ- 
19, спричиненою коронавірусом ЗАКЗ-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19 та від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК5-СоУ-2" 
навчання проводилося дистанційно. Крім того, навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності здійснювалося згідно Закону 
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" за напрямами, визначеними виробничою необхідністю з врахуванням терміну 
дії кваліфікаційних свідоцтв, планів-графіків навчальних центрів та виробничою необхідністю.



4 якості
1 Рівень виконання планових 

обсягів надходження коштів від 
приватизації державного майна 
до Державного бюджету України

в іде. Звіти управлінського обліку 100 449,6 349,6

2 Рівень погашення кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої в 
органах ДКСУ станом на 01 
січня 2020 року

в іде. Звіт про заборгованість за 
бюджетними коштами (форма 
№ 7 д)

100 100

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

в іде. Управлінський облік 100 61,1 -38,9

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 тим, що у 2020 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного 
майна до Державного бюджету України - 2 248 165,0 тис.грн, що складає 449,6 % виконання планового показника (500 000,0 тис.грн).

Щодо результативного показника якості "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року". Кредиторська 
заборгованість погашена в повному обсязі.

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 відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"" було скорочено фінансування до рівня проведених касових видатків у І кварталі 2020 року (15 318,3 тис.грн), що 
фактично призупинило процес підготовки до продажу об'єктів державної власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 682 "Про 
часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом 5АК5-СоУ-2, та її наслідками" частково були відновлені видатки у сумі 48 400,0 тис.грн (15 318,3 тис.грн + 48 400,0 тис.грн = 63 718,3 
тис.грн), що склало 24,7% кошторису установи визначеного на початок 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р 
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування на 4 450,0 
тис.грн. у т.ч. 4 000,0 тис грн. за КЕКВ 2800. Крім того, частина справ перебуває на стадії судового розгляду.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 2 248 165,0 тис.грн, що 
складає 449,6 % виконання планового показника (500 000,0 тис.грн).

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



У 2020 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 2 248 165,0 тис.грн, що 
складає 449,6 % виконання планового показника (500 000,0 тис.грн).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 5 164,3 тис.грн в т.ч.: 5 054,3 тис.грн - заборгованість з оплати послуг радників з підготовки 
до приватизації та продажу акцій ПАТ "Одеський припортовий завод", 110,0 тис. грн. кредиторська заборгованість регіонального відділення по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (102,5 тис.грн - заборгованість за послуги з оцінки об'єктів державної власності, депозитарні 
послуги; 7,5 тис.грн - заборгованість з оплати послуг з навчання та підвищення кваліфікації працівників з оцінки майна) яка утворилась через арешт рахунків.

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

В. о. Голови Фонду державного майна 
України

Директор Департаменту фінансового 
забезпечення та бухгалтерського обліку - 
головний бухгалтер


