
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  УКРАЇНИ 

ПРО ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
ЗА 2005 РІК 

          Витрати на заходи, пов’язані з проведенням приватизації 
державного майна у 2005 році, проводились за напрямками, передбаченими  
п.126 Закону України “ Про Державну програму приватизації на 2000-2002 
роки”, відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 
2005 року № 469 “Про порядок використання у 2005 році коштів державного 
бюджету, що спрямовуються на заходи, пов’язані з проведенням приватизації 
державного майна” та відповідно до кошторисних призначень. 
     Рівень та обсяг завдань, які ставляться перед Фондом Державною 
програмою приватизації, Верховною Радою України, Президентом України 
та Кабінетом Міністрів України, потребують суттєвого оновлення  
комп‘ютерної та серверної техніки, програмного забезпечення  органів 
приватизації, особливо регіональних відділень. Витрати на експлуатацію та 
розвиток інформаційної системи органів приватизації  спрямовані на: 
• оперативну модифікацію та супроводження бази даних приватизованих 

підприємств та тих, що приватизуються, об’єктів незавершеного 
будівництва, паїв (часток), інвестиційних зобов’язань, майна, що не 
увійшло до статутних фондів ВАТ, власників ПМС; 

• підтримку функціонування корпоративної мережі органів приватизації, 
яка дозволяє запобігати дублюванню робіт та створює єдиний 
інформаційний простір, що дозволяє оперативно надавати інформацію 
органам державного управління; 

• оновлення та технічну підтримку веб-сайту ФДМУ; 
• інтеграцію комп’ютерної інформаційної системи ФДМУ з  

комп’ютерними інформаційними системами інших органів виконавчої 
влади; 

• створення комплексної системи технічного захисту інформації ФДМУ; 
• створення комп’ютерної системи управління державними 

корпоративними правами, з метою підвищення рівня цієї роботи; 
• технічну підтримку програмно-апаратного комплексу ФДМУ. 

Протягом 2005 року ФДМУ були  оплачені : 
 за кодом економічної класифікації видатків 1139: 

- послуги з розробки пакетних програмних засобів (ліцензії на право 
використання програмного забезпечення Microsoft, Archiver WinRar, 
"Кошторисний програмний комплекс);  

- додаткові носії програмного забезпечення ; 
- послуги з розроблення та впровадження класифікатора майна відповідно 

до Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності; 



- послуги з розширення функціональних можливостей Єдиної 
інформаційно-комп’ютерної системи органів приватизації ЄКІС; 

- послуги, пов'язані з використанням баз даних інформаційно-правової 
системи "Ліга: Закон"; 

- послуги з модернізації та супроводження системи “Кадри”; 
- послуги з проведення моніторингу основних програм телеканалів 

українського телебачення про діяльність Фонду; 
- послуги з супроводження автоматизованої інформаційно-пошукової 

системи АІПС; 
- витрати на роботу з введення даних до автоматизованої системи 

“Державний реєстр оцінювачів”; 
- витрати на виробництво та трансляцію на загальнонаціональному каналі 

України в межах соціально-економічної програми "Форсайт" 
інформаційно-аналітичних сюжетів про діяльність Фонду; 

- витрати на організацію і проведення засідань Громадської колегії при 
Голові Фонду, круглих столів з представниками регіональних відділень 
Фонду 

- витрати на інформаційно-консультаційні послуги по розробці конкретних 
пропозицій Уряду по реалізації пріоритетних та конкретних  напрямків 
державної політики і відповідних норм у сфері управління 
корпоративними правами держави; 

- за кодом економічної класифікації видатків 1171: 
- послуги з супроводження Web-сайту Фонду, які складаються з 

інформаційного наповнення і технічної підтримки, що містять у собі 
розміщення новин українською, російською та англійською мовами, а 
також електронних версій номерів журналу “Державний інформаційний 
бюлетень про приватизацію”, газети “Відомості приватизації”; 

- послуги з підвищення кваліфікації працівників єдиної системи органів 
приватизації України за основними напрямками діяльності Фонду; 

- послуги з проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації – 
проведено 36 незалежних оцінок об’єктів; 

- витрати   на організацію і проведення спеціалізованих аукціонів за 
грошові кошти, передбачені Державною програмою приватизації на 2000-
2002 рр; 

- витрати на наукові дослідження за темою “Дослідження проблем 
керованості державними корпоративними правами”; 

- витрати на виробництво та трансляцію відеофільмів про діяльність Фонду 
на українських каналах телебачення, а також інформаційних передач на 
Першому каналі Національної радіокомпанії України. 

     Проведена адаптація  інформаційних систем, необхідність в якій виникає 
при прийнятті нових законодавчих та нормативних актів щодо взаємодії 
органів виконавчої влади. Були оплачені послуги , пов’язані  з внесенням 
змін та доповнень до системи “ЕТАП-ОРЕНДА” і “ЕТАП-ІНВЕСТИЦІЙНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ” з метою створення Єдиного реєстру об’єктів державної 



власності, по впровадженню та функціонуванню автоматизованої системи 
Реєстру та надання доступу користувачам до даних цього реєстру. 

З метою інформаційного забезпечення  процесу приватизації  в Україні 
інформаційно-аналітичні матеріали  публікувалися в газеті “День”, 
“Українській інвестиційній газеті”. 

Товариством “СТС”  та Національною радіокомпанією України 
підготовлено  виробництво  відеофільму про діяльність Фонду, який 
транслювався на загальнонаціональному каналі України та інших 
телеканалах. 
          Інформаційне забезпечення процесу приватизації в Україні  у 2005 році 
підтримувалось виданням журналу “Державний інформаційний бюлетень 
про приватизацію” та газети  “Відомості приватизації”. 

Необхідність проведення наукових досліджень обумовлена подальшою 
трансформацією державної власності, яка потребує нових комплексних 
підходів. Приватизаційні процеси тісно пов’язані з вирішенням загальних 
питань ефективного управління державною власністю та орендних відносин, 
вироблення тактики і стратегії системи управління державним майном та 
проблем керованості державними корпоративними правами. 

Діючою Державною програмою приватизації передбачено активне 
залучення Державної акціонерної компанії „Національна мережа аукціонних 
центрів” до виконання  конкретних завдань. Послуги Компанії, пов’язані з 
проведенням спеціалізованих та регіональних аукціонів за грошові кошти 
(продаж пакетів акцій ВАТ групи В), продажем державного майна (ЦМК, 
об‘єкти груп Д,Е,Ж), а також створенням та утриманням галузевого 
державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна 
України, визначені  відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 
06.05.01 № 422 „Про закупівлю послуг в процесі приватизації” специфічними 
і фінансуються Фондом на підставі укладених угод за рахунок коштів, що 
передбачені програмою приватизації на її виконання. 

У відповідності до пп. 17, 25 Державної програми приватизації на 
2000–2002 роки для підготовки проектів реструктуризації господарських 
товариств, проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки, 
проведення екологічного аудиту Фонд державного майна України залучає 
незалежних консультантів та експертів.  

Фінансування витрат на оплату послуг незалежних експертів та 
консультантів за виконання робіт, пов’язаних з реструктуризацією 
стратегічно важливих підприємств з незадовільним фінансовим станом в 
процесі реформування власності, здійснюється в межах розрахунку витрат 
коштів, передбачених Державною програмою приватизації . 

З метою удосконалення та підвищення ефективності управління 
державними корпоративними правами у статутних фондах господарських 
товариств та контролю за їх збереженням, захисту прав держави як акціонера  
необхідно постійно підвищувати професійний рівень спеціалістів, які 
управляють корпоративними правами держави. Ці фахівці повинні мати 



відповідну кваліфікацію, що дозволятиме їм управляти державними 
корпоративними правами. 

Таке навчання та підвищення кваліфікації фахівців Фонду у сфері 
оціночної діяльності, інших прiоритетних напрямків проведено на 73 
короткотермінових навчальних семінарах на базі відібраних на тендерній 
основі навчальних закладів. 

У 2005 році  Фондом державного майна України приватизовано  1275 
об’єктів. До Державного бюджету України від приватизації державного 
майна перераховано 20,76 млрд.грн. Планові завдання з надходження коштів 
від приватизації державного майна до Державного бюджету України 
виконані на  202,6%. 
 
 
                Голова Фонду                                                   В.Семенюк 


