ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
_________________ № ______

ЗМІНИ,
що вносяться до Методичних рекомендацій застосування критеріїв
визначення ефективності управління об’єктами державної власності

1. У Методичних рекомендаціях:
1) у тексті слово «Мінекономрозвитку» замінити словом «Мінекономіки»;
2) у пункті 1.10:
в абзаці п’ятому цифри та знак «21.07.2015 № 172.» замінити цифрами та
знаком «17.06.2020 № 179;»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«форма № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»,
затверджена наказом Державної служби статистики України від 21.07.2020
№ 222.»;
3) пункт 2.3 викласти в такій редакції:
«2.3. Інформаційно-аналітичні матеріали, зазначені в пункті 2.1 цих
Методичних

рекомендацій,

забезпечення

для

збору,

подаються
обробки

та

з

використанням

зберігання

програмного

звітності

суб’єктів

господарювання державного сектору економіки (далі – автоматизована
система), а їх реєстрація, приймання та зберігання здійснюються за допомогою
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) із
застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та
одночасним надсиланням на електронну пошту в форматі Microsoft Excel.»;
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4) у пункті 3.1:
абзац перший після слів «за групами суб’єктів господарювання»
доповнити словами та цифрами «(державні підприємства та господарські
товариства з державною часткою понад 50 відсотків)»;
після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«- інші організаційно-правові форми – код 995.»;
5) абзаци третій – дев’ятий пункту 3.2 замінити абзацами такого змісту:
«підприємства-монополісти (далі – М);
природні монополісти та підприємства, плановий розрахунковий розмір
чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень (далі – 50);
підприємства, що не підлягають приватизації (далі – НЕП);
суб’єкти господарювання, які перебувають у стані реорганізації/ліквідації
за рішенням органу управління;
суб’єкти господарювання, які перебувають у процедурі банкрутства
(далі – РМ, С, Л);».
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом восьмим;
6) абзац перший пункту 4.5 викласти в такій редакції:
«4.5. Суб’єкт управління на основі бухгалтерської та фінансової звітності
суб’єктів господарювання заповнює форми (у форматі Microsoft Excel) з
використанням автоматизованої системи, наведені в додатках 2–12 до цих
Методичних рекомендацій (крім додатків 9.2 та 11), аналізує їх основні
показники і відповідно до критеріїв, визначених пунктом 5.2 цих Методичних
рекомендацій, оцінює результати фінансово-господарської діяльності суб’єктів
господарювання.»;
7) у пункті 4.6:
в абзаці четвертому слово «цілісномайнові» замінити словами «єдині
майнові»;
абзаци п’ятий – сьомий замінити абзацами такого змісту:
«які розташовані за межами території України;
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які розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і
Луганській областях та тимчасово окупованій території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя.»;
8) у підпункті 6.7.6 пункту 6.7 слово «відкритих» виключити.
2. У додатку 1 до Методичних рекомендацій:
у таблиці в графі 5:
у пункті 2 слова «менше ніж» замінити словами «менше або дорівнює»;
у пунктах 7 і 8 знак «<» замінити знаком «≤»;
у пункті 9 слова «містить позитивну оцінку» та «задовільну оцінку»
замінити відповідно словами «умовно-позитивний» та «умовно-позитивний
(із застереженнями)».
3. У додатку 2 до Методичних рекомендацій:
у таблиці в графі 10 після літер «(НП)» доповнити знаком, словами та
літерами «/ інформація відсутня (ІВ)»;
у виносці «**» літери і слова «СМ – стратегічно важливі підприємствамонополісти;», «ЕН – потенційно екологічно небезпечні підприємства;», «МУ –
містоутворюючі підприємства;» виключити;
виноску «*****» викласти в такій редакції:
«*****Для суб’єктів господарювання:
створених у звітному періоді – зазначаються дата та номер розпорядчого
документа;
переданих до іншого суб’єкта управління – зазначаються дата та номер
розпорядчого документа; акта приймання-передачі (за наявності);
розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській
областях та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя – зазначається «ООС» та «АР Крим» відповідно;
що входять до складу господарського об’єднання – зазначається, що суб’єкт
господарювання входить до складу господарського об’єднання (найменування
та код згідно з ЄДРПОУ).».
4. У додатку 3 до Методичних рекомендацій:
у таблиці:
у графах 7 і 8 після слів та цифр «рядок 1040, графа 1» доповнити знаком
та цифрами «х 1000»;
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у графі 10 цифру та літери «1-ПВ» замінити цифрою та словом «3-борг»,
а після цифри «1» доповнити символами «**»;
у графі 11 цифру та літери «1-ПВ» замінити цифрою та словом «3-борг»,
а після цифри «1» доповнити символами «***»;
доповнити виносками «**» та «***» такого змісту:
«**Застосовується з І кварталу 2021 р.
***Застосовується з І кварталу 2022 р. У перехідний період (2021 рік)
показник розраховується з посиланням на форму № 1-ПВ (місячна), рядок 2010
графа 1.».
5. У таблиці в графі 14 додатка 4 до Методичних рекомендацій слова та
цифри «графа 12 х 100 / графа 11» замінити словами та цифрами «графа 13 х
100 / графа 12».
6. У виносці «*» додатка 11 до Методичних рекомендацій слова та літери
«стратегічно

важливі

підприємства-монополісти

–

СМ;»,

«потенційно

екологічно небезпечні підприємства – ЕН; містоутворюючі підприємства –
МУ;» виключити.
__________________________

