
Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік 

Фонд державного майна України 661 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

Мета бюджетної програми 

Реалізація державної політики у сфері приватизації, використання та відчуження державного майна, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності 

Завдання бюджетної програми 

Проведення оцінки об'єктів приватизації 
Моніторинг та контроль за виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.  

Виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна 

Результативні показники бюджетної програми 

Джерело інформації 

 спеціальний фонд загальний фонд 

2016 рік (проект) Одиниця виміру Показники 

2 3 4 5 6 

(тис. грн.) 

затрат 

тис.грн.  Звіти Витрати, пов'язані з забезпеченням функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації   620,5 

тис.грн Звіти Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються суб'єктами господарюв ання, залученими до робіт з проведення аукціонів, 
особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов'язкового 

екологічногоаудиту, приватизації,охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну 
власність, до їх наступного продажу, надання юридичних послуг, послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, 

зберігачами цінних па 

 17 571,2 

тис.грн.  Звіти Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності  з питань проведення приватизації, 

висвітлення  приватизаційних процесів у засобах масової інформації 

 890,7 

тис.грн.  Звіти Витрати, пов'язані із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації   12,0 

тис.грн.  Звіти Витрати, пов'язані з виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації   300,0 

тис.грн.  Звіти Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються закладами та центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів 
органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними 

корпоративними правами  

 123,6 

тис.грн.  Звіти Витрати, пов'язані з підгтовкою до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації   482,0 

продукту 

од. Звіти Кількість звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації, в т.ч. звітів про оцінку об'єктів разом із земельними  
ділянками, на яких такі об'єкти розташовані 

 101,0 



 

од. Дані внутрішньовідомчого 
обліку 

Кількість договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись   708,0 

од. Звіти Кількість об'єктів, які підлягають продажу, в т.ч. разом із земельними ділянками несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації  

 101,0 

од. Договори купівлі-продажу Продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення або права на них. що перебувають у державній власності, на 
яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації  

 18,0 

шт. Звіти Тираж видання "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"   1 500,0 

шт. Звіти Тираж видання газети "Відомості приватизації" - додатка до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"   37 000,0 

од. Звіти Кількість семінапів з навчання працівників органів приватизації, менеджменту  підприємств, що приватизуються, та осіб, 

уповноважених управляти державними корпоративними правами  

 6,0 

осіб Звіти Кількість осіб, які пройшли навчання на семінарах з питань приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються та 
управління державними корпоративними прав ами  

 195,0 

ефективності 

тис.грн.  Звіти Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна   5 700 000,0 

тис.грн.  Звіти Надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації  

 1 034,2 

якості 

відс. Розрахунково (до звітів) Рівень виконання  планових обсягів надходження коштів від приватизації держав ного майна до Державного бюджету України   100,0 

відс. Розрахунково (до звітів) Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них. що перебувають у державній власності. на яких розташовані  об'єкти, 

що підлягають приватизації 

 100,0 

Голова Фонду державного майна 

України 

І. Білоус  

(прізвище та ініціали) (підпис) 

О. Гладун Начальник Управління фінансово-

економічної роботи та 
бухгалтерського обліку- головний 

бухгалтер 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


