
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮ ДЖ ЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК

661 Фонд державного майна України 
(ЇШКВДБ) (найменування головного розпорядника коштів)

- ■  6611000 Апарат Фонду державного майна У к р а ї н и __________________________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3- 6611020 0411 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Масштабна прозора приватизація державної власності. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна.

Державне регулювання у сфері оцінки майна.

Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення процесів приватизації, управління державною власністю, оцінки майна та оціночної діяльності, а 
також ефективної системи внутрішніх комунікацій.
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

Завдання бюджетної програми:

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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів План План зі 
змінами

Факт
Відхилення 

плану зі 
змінами від 
плану (+/-)

Відхилення 
факту від плану 
зі змінами (+/-)

1 2 3 4 5 6
ВСЬОГО за бюджетною програмою 258 255,9 59 268,3 29 813,4 -198 987,6 -29 454,9
у т. ч.: загальний фонд 258 255,9 59 268,3 29 813,4 -198 987,6 -29 454,9



спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

І. Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення 
функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і 
супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації 
державного майна, всього

5 293,2 1 214,1 1 213,6 А 079,1 -0,5

у т. ч.: загальний фонд 5 293,2 1 214,1 1 213,6 -4 079,1 -0,5
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Придбання комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, 
інвентарю, програмних продуктів, всього

6 120,0 0,0 0,0 -6 120,0 0,0

у т. ч.: загальний фонд 6 120,0 0,0 0,0 -6 120,0 0,0
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до 
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 
рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб та організацій, 
залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата 
послуг, що надаються депозитарними установами, всього

58 885,6 2І 743,5 2 316,0 -35 142,1 -21 427,5

у т. ч.: загальний фонд 58 885,6 23 743,5 2 316,0 -35 142,1 -21 427,5
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 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, всього

10 852,0 13,9 13,9 -10 838,1 0,0

у т. ч.: загальний фонд 10 852,0 13,9 13,9 -10 838,1 0,0
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Забезпечення міжнародної діяльності у  сфері приватизації, всього 60,0 19,4 35,6 А0,6 16,2

у т. ч.: загальний фонд 60,0 19,4 35,6 -40,6 16,2
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань 
Фонду державного майна, всього

475,3 349,0 359,3 -126,3 10,3

у т. ч.: загальний фонд 475,3 349,0 359,3 -126,3 10,3
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з 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, всього

559,0 138,2 83,8 А 20,8 -54,4

у т. ч.: загальний фонд 559,0 138,2 83,8 -420,8 -54,4
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



8. Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на 
конкурсних засадах у  встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під 
час підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації, 
всього

172 266,8 27 758,8 19 856,2 -144 508,0 -7 902,6

у т. ч.: загальний фонд 172 266,8 27 758,8 19 856,2 -144 508,0 -7 902,6
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Сплата судового збору, всього 0,0 2 287,4 2 191,0 2 287,4 -96,4

у т. ч.: загальний фонд 0,0 2 287,4 2 191,0 2 287,4 -96,4
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ  
станом на 01 січня 2020 року, всього

і  744,0 і  744,0 і  744,0 0,0 0,0

у т. ч.: загальний фонд 3 744,0 3 744,0 3 744,0 0,0 0,0
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо відхилень:
Відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"", 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.$-СоУ-2, та її наслідками", 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 обсяги видатків за бюджетною програмою. В межах обсягів 
видатків з урахуванням змін були приведені у відповідність планові показники бюджетної програми.

1. Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного 
забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна.
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. Придбання комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.
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. У І кварталі 2020 року видатки за цим напрямом 
не здійснювалися, тому при внесенні змін до паспорта бюджетної програми цей напрям не враховано.

3. Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до 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 рішенням суду в 
державну власність, оплата послуг осіб та організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, що надаються депозитарними установами. 
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 5АК.$-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.

5. Забезпечення міжнародної діяльності у сфері 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 1 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 СОУЮ-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. 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.

6.Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду державного майна.
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).

7. Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з 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 СОУГО-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 СОУЮ-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, спричиненою коронавірусом ЗАК.З-СоУ-2" навчання проводилося дистанційно. Крім того, навчання працівників Фонду державного майна України 
з питань оціночної діяльності відбувається 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, планами-графіками навчальних центрів.

8. Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під час підготовки до 
приватизації та продажу об'єктів великої 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 СОУЮ-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. 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 СОУЮ-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 СОУЮ-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 СОУЮ-19.



9. Сплата судового збору.
У зв'язку із набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 582 "Про внесення змін до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна" впроваджено новий напрям використання бюджетних коштів "Сплата судового збору", який 
врахований у паспорті бюджетної програми з урахуванням змін та затверджений наказом Фонду від 19.11.2020 № 1850 .
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 5АК.5-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.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року.
На 01.01.2020 року кредиторська заборгованість складала 3 744,0 тис.грн. Протягом року кредиторську заборгованість погашено в повному обсязі.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
(тис. грн)

КЕКВ/
ККК

План План зі змінами Факт
Відхилення плану зі змінами 

від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі 

змінами (+/-)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2210 407,1 0,0 346,1 0,0 356,4 0,0 -61,0 10,3 0,0

2240 231 708,8 0,0 54 392,1 0,0 25 089,9 0,0 -177 316,7 0,0 -29 302,2 0,0

2282 580,4 0,0 159,6 0,0 105,2 0,0 -420,8 0,0 -54,4 0,0

2800 19 439,6 0,0 4 370,5 0,0 4 261,9 0,0 -15 069,1 0,0 -108,6 0,0

3110 4 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4 120,0 0,0 0,0 0,0

3160 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 000,0 0,0 0,0 0,0

Всього 258 255,9 0,0 59 268,3 0,0 29 813,4 0,0 -198 987,6 0,0 -29 454,9 0,0

Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:
Розбіжності між планом на початок звітного періоду та планом на кінець звітного періоду та відхилення факту від плану на кінець звітного періоду 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 5АК8-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.



6. Стан фінансової дисципліни
(тис. грн)

К Е К В / ККК

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

на початок звітного 
року

на кінець звітного року на початок звітного 
року

на кінець звітного року
всього з неї прострочена всього з неї прострочена

1 2 3 4 5 6 7
ВСЬОГО за 
бюджетною 
програмою

0,0 0,0 0,0 3 744,0 5 164,3 30,8

Загальний 
фонд, всього

0,0 0,0 0,0 3 744,0 5 164,3 30,8

2240 0,0 0,0 0,0 3 722,6 5 156,8 23,3

2282 0,0 0,0 0,0 21,4 7,5 7,5

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Відповідно до доручення Прем'єр - міністра України Олексія Гончарука від 17.12.2019 № 46351/0/1-19 до кінця 2019 бюджетного року було припинено Державною казначейською 
службою України проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету, внаслідок чого станом на 
01.01.2020 року утворилася кредиторська заборгованість у сумі 3 744,0 тис.грн Наказом Фонду від 19.12.2019 № 1418 було затверджено План заходів з погашення кредиторської 
заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості. Кредиторська заборгованість була 
погашена протягом 2020 року у повному обсязі.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість 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.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники План План зі 
змінами

Факт
Відхилення 

плану зі 
змінами від 
плану (+/-)

Відхилення 
факту від плану 
зі змінами (+/-)

1 2 3 4 5 6
1. Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження 
програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна
Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації (тис.грн.) 1 293,2 1 214,1 1 213,6 -79,1 -0,5

Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України та 
управлінь забезпечення реалізації повноважень в областях цих регіональних 
відділень підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації 
(од.)

25,0 24,0 24,0 -1,0 0,0



Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
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. 
Результативний показник "Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів 
приватизації" зменшився в зв'язку з тим, що після реорганізації регіональних відділень залишилось 11 регіональних відділень та 13 управлінь 
забезпечення реалізації повноважень регіональних відділень.

2. Придбання комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів

Вартість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для 
забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації 
та автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації 
державного майна (тис.грн.)

4 120,0 0,0 -4 120,0 0,0

Вартість придбаного програмного забезпечення для здійснення процесу 
приватизації (тис.грн.)

2 000,0 0,0 -2 000,0 0,0

Кількість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для 
забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації 
та автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації 
державного майна (од.)

35,0 0,0 -35,0 0,0

Кількість обладнаних автоматизованих робочих місць для здійснення процесу 
приватизації державного майна (інформатизація) (од.)

7,0 0,0 -7,0 0,0

Кількість придбаного програмного забезпечення (од.) 1,0 0,0 -1,0 0,0

Середня вартість автоматизованого робочого місця для здійснення процесу 
приватизації державного майна (тис.грн.)

17,6 0,0 -17,6 0,0

Рівень забезпечення автоматизованими робочими місцями для здійснення 
процесу приватизації державного майна (відс.)

4,2 0,0 -4,2 0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
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. У І кварталі 2020 року видатки за цим напрямом не здійснювалися, тому при внесенні змін до паспорта бюджетної програми цей 
напрям не враховано.
3. Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до 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 рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб та організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, 
що надаються депозитарними установами

Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об’єктів приватизації, 
повернутих за рішенням суду в державну власність (тис.грн.)

3 980,0 1 206,0 1 110,8 -2 774,0 -95,2

Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного 
стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних 
паперах (тис.грн.)

54 950,7 22 582,6 1 250,3 -32 368,1 -21 332,3

Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації 
(од.)

308,0 111,0 320,0 -197,0 209,0

Кількість проданих об'єктів (од.) 983,0 1 153,0 425,0 170,0 -728,0



Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан 
виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів 
приватизації (од.)

590,0 705,0 789,0 115,0 84,0

Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації 
державного майна (тис.грн.)

12 000 000,0 500 000,0 2 248 165,0 -11 500 000,0 1 748 165,0

Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації 
державного майна до Державного бюджету України (відс.)

100,0 100,0 449,6 0,0 349,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Розбіжності між плановими та фактичними показниками ("Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, 

повернутих за рішенням суду в державну власність"; "Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, 
аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах"; "Кількість проданих об'єктів") 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 СОУЮ- 
19, спричиненою коронавірусом ЗАК.$-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.
Щодо Результативного показника "Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації" розбіжність 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 ЗАК.5-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, 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 Результативних показників "Надходження коштів до 
Державного бюджету України від приватизації державного майна" та "Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації 
державного майна до Державного бюджету України" 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).

4. 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
Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, 
супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку (тис.грн.)

10 852,0 0,0 -10 852,0 0,0

Кількість розміщених інформаційних матеріалів про діяльність Фонду (од.) 216,0 0,0 -216,0 0,0

Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу про діяльність 
Фонду (тис.грн.)

4,0 0,0 -4,0 0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
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. У І кварталі 2020 року видатки за цим напрямом не здійснювалися, тому при внесенні змін до паспорта бюджетної програми цей 
напрям не враховано.

5. Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації
Оплата послуг перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями 
(тис.грн.)

60,0 0,0 -60,0 0,0

Обсяг послуг з перекладу документів (сторінок) 400,0 13,0 146,0 -387,0 133,0

Середня вартість 1 сторінки перекладу (тис.грн.) 0,2 0,2 0,1 0,0 -0,1

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
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.5-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. 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. Результативний показник "Оплата послуг перекладу для співробітництва з 
міжнародними організаціями" дублював напрям використання "Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації" та за пропозицією 
Мінфіна України був вилучений при внесенні змін до паспорта бюджетної програми.

6. Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду державного майна

Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для 
друку газети "Відомості приватизації" (тис.грн.)

407,1 346,1 356,4 -61,0 10,3

Експедирування газети "Відомості приватизації" (тис.грн.) 68,2 2,9 2,9 -65,3 0,0

Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації" (шт.) 53,0 56,0 65,0 3,0 9,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що збільшився обсяг матеріалів та вихід додаткових номерів газети, 
пов'язаних із стартом продажів окремого майна, що перебуває на балансі ДП "Укрспирт" (мала приватизація).



7. Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з 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 ____
Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації 
оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними 
правами (тис.грн.)

580,4 159,6 105,2 -420,8 -54,4

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.)

42,0 41,0 31,0 -1,0 -10,0

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)

225,0 235,0 60,0 10,0 -175,0

Середня вартість навчання одного слухача (тис.грн.) 2,6 0,6 1,4 -2,0 0,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
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 СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 5АК.5-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 СОУЮ-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, спричиненою коронавірусом 5АК.5-СоУ-2" навчання проводилося дистанційно. Крім 
того, навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності відбувається 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, планами-графіками навчальних центрів.

8. Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України 
до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації

порядку під час підготовки

Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів 
приватизації (тис.грн.)

175 944,3 31 436,3 23 533,7 -144 508,0 -7 902,6

Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких 
залучалися радники (шт.)

19,0 0,0 -19,0 0,0

Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким 
планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти (шт.)

19,0 4,0 4,0 -15,0 0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
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 СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 
5АК$-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 СОУЮ-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 СОУЮ-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 СОУЮ-19.

9. Сплата судового збору

Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, 
касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна 
України (од.)

94,0 100,0 94,0 6,0

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

24,3 21,9 24,3 -2,4

Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду 
державного майна (відс.)

100,0 61,1 100,0 -38,9

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
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 СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 8АКЗ-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.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах 
ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (відс.)

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року. Кредиторську заборгованість погашено в 

повному обсязі.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року



Н апрям и використання бюджетних 
кош тів / результативні показники

2019 рік
(факт за рік, що передує звітному)

2020 рік
(факт за звітний рік) Відхилення (+/-)

Всього
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Всього
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Всього
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження 
програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна
Технічна підтримка єдиної комп'ютерної 
мережі органів приватизації (тис.грн.)

1 183,5 1 183,5 1 213,6 1 213,6 30,1 30,1

Кількість регіональних відділень Фонду 
державного майна України підключених 
до єдиної комп'ютерної мережі органів 
приватизації (од.)

24,0 24,0 0,0 -24,0

Кількість регіональних відділень Фонду 
державного майна України та управлінь 
забезпечення реалізації повноважень в 
областях цих регіональних відділень 
підключених до єдиної комп'ютерної 
мережі органів приватизації (од.)

0,0 24,0 24,0 24,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників
У 2019 та 2020 роках здійснено закупівлю послуг з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних органів приватизації на відкритих торгах 
відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
2. Придбання комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів

Вартість придбаного обладнання, 
комп'ютерної, офісної техніки для 
забезпечення автоматизованих робочих 
місць для здійснення процесу приватизації 
державного майна (інформатизація) 
(тис.грн.)

912,9 912,9 0,0 -912,9

Придбання обладнання, комп'ютерної, 
офісної техніки для забезпечення 
автоматизованих робочих місць для 
здійснення процесу приватизації 
державного майна (інформатизація) (од.)

42,0 42,0 0,0 -42,0

Кількість обладнаних автоматизованих 
робочих місць для здійснення процесу 
приватизації державного майна 
(інформатизація) (од.)

39,0 39,0 0,0 -39,0

Середня вартість автоматизованого 
робочого місця для здійснення процесу 
приватизації державного майна (тис.грн.)

23,4 23,4 0,0 -23,4



Рівень забезпечення автоматизованими 
робочими місцями для здійснення процесу 
приватизації державного майна (відс.)

49,3 49,3 0,0 -49,3

Вартість придбаного обладнання, 
комп'ютерної, офісної техніки для 
забезпечення функціонування єдиної 
комп'ютерної мережі органів приватизації 
та автоматизованих робочих місць для 
здійснення процесу приватизації 
державного майна (тис.грн.)

0,0 0,0 0,0

Середня вартість автоматизованого 
робочого місця для здійснення процесу 
приватизації державного майна (тис.грн.)

0,0 0,0 0,0

Вартість придбаного програмного 
забезпечення для здійснення процесу 
приватизації (тис.грн.)

0,0 0,0 0,0

Кількість придбаного обладнання, 
комп'ютерної, офісної техніки для 
забезпечення функціонування єдиної 
комп'ютерної мережі органів приватизації 
та автоматизованих робочих місць для 
здійснення процесу приватизації 
державного майна (од.)

0,0 0,0 0,0

Рівень забезпечення автоматизованими 
робочими місцями для здійснення процесу 
приватизації державного майна (відс.)

0,0 0,0 0,0

Кількість придбаного програмного 
забезпечення (од.)

0,0 0,0 0,0

Кількість обладнаних автоматизованих 
робочих місць для здійснення процесу 
приватизації державного майна 
(інформатизація) (од.)

0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників
У 2019 році здійснено закупівлю послуг з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних органів приватизації на відкритих торгах відповідно до 

Закону України "Про публічні закупівлі".

У 2020 році 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. У І кварталі 2020 року видатки за цим напрямом не здійснювалися. Тому при затвердженні змін до 
паспорта бюджетної програми було вилучено цей напрям використання.



3. Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до 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 рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб та організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, 
що надаються депозитарними установами
Оцінка майна у процесі приватизації 
(корпоратизації) та об'єктів приватизації, 
повернутих за рішенням суду в державну 
власність (тис.грн.)

1 058,8 1 058,8 1 110,8 1 110,8 52,0 52,0

Проведення обов'язкового екологічного 
аудиту, аудиту, експертизи технічного 
стану, аукціонів, обслуговування обігу 
цінних паперів на ринках у цінних паперах 
(тис.грн.)

1 004,8 1 004,8 1 250,3 1 250,3 245,5 245,5

Кількість укладених договорів про оцінку 
об'єктів, що підлягають приватизації (од.)

229,0 229,0 320,0 320,0 91,0 91,0

Кількість проданих об'єктів (од.) 407,0 407,0 425,0 425,0 18,0 18,0

Кількість укладених договорів купівлі- 
продажу державного майна, стан 
виконання яких буде контролюватись, 
щодо виконання умов договорів 
приватизації (од.)

738,0 738,0 789,0 789,0 51,0 51,0

Надходження коштів до Державного 
бюджету України від приватизації 
державного майна (тис.грн.)

549 470,5 549 470,5 2 248 165,0 2 248 165,0 1 698 694,5 1 698 694,5

Рівень виконання планових обсягів 
надходження коштів від приватизації 
державного майна до Державного бюджету 
України (відс.)

3,2 3,2 449,6 449,6 446,4 446,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників



У 2019 році переглянуто перелік об'єктів малої приватизації, що підлягали приватизації у 2019 році (зупинено роботу з приватизації та оцінки об'єктів); продовжено строк дії 
висновків про вартість об'єктів малої приватизації, які були затверджені у 2018 році згідно з новою редакцією Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.02.2019 № 224; об'єкти щодо яких планувалась переоцінка майна були продані на аукціоні за залишковою вартістю.
Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України 549 470,5 тис.грн, що складає 3,2% виконання планового 
показника (17 100 000,0 тис.грн). Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що було заплановано до продажу 813 об'єктів, до кінця року було 
продано 407 об'єктів, решта об'єктів перебувала на різних стадіях підготовки до продажу або на торгах. Загальна кількість договорів купівлі-продажу, щодо яких здійснювався 
контроль стану виконання умов, збільшилася, у зв'язку із взятими протягом року новими договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації.

У 2020 році 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 СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 8АКЗ-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, протягом року були включені нові об'єкти до переліків об'єктів, що підлягають приватизації 
відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", зокрема ті, приватизація яких мала 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.

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). Крім того, загальна кількість договорів купівлі-продажу, щодо яких здійснювався контроль стану виконання умов, збільшилася, 
у зв'язку із врахованими новими договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації.

4. 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
Кількість підготовлених і розміщених 
публікацій, повідомлень (од.)

6 083,0 6 083,0 0,0 -6 083,0

Середня вартість розміщення одного 
інформаційного матеріалу про діяльність 
Фонду (тис.грн.)

0,0 0,0 0,0

Кількість розміщених інформаційних 
матеріалів про діяльність Фонду (од.)

0,0 0,0 0,0

Висвітлення приватизаційних процесів у 
засобах масової інформації, 
супроводження веб-сайту Фонду, послуги 
електронного зв'язку (тис.грн.)

0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників
Показник залежить від кількості повідомлень, які надходять для розміщення на сайті від структурних підрозділів Фонду.

У 2020 році 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. У І кварталі 2020 року видатки за цим напрямом не здійснювалися. Тому при затвердженні змін до 
паспорта бюджетної програми були вилучені результативні показники за цим напрямом використання.
5. Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації

Оплата послуг з перекладу (тис.грн.) 30,6 30,6 0,0 -30,6



Обсяг послуг з перекладу документів 
(сторінок)

155,0 155,0 146,0 146,0 -9,0 -9,0

Середня вартість 1 сторінки перекладу 
(тис.грн.)

0,2 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,1

Оплата послуг перекладу для 
співробітництва з міжнародними 
організаціями (тис.грн.)

0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників
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 СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 8АКЗ-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 СОУЮ-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 
СОУЮ-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.

6. Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду державного майна

Придбання паперу, плівок-кальок для 
фотоформ, витратних матеріалів для друку 
газети "Відомості приватизації" (тис.грн.)

321,7 321,7 356,4 356,4 34,7 34,7

Експедирування газети "Відомості 
приватизації" (тис.грн.)

42,8 42,8 2,9 2,9 -39,9 -39,9

Кількість тиражів видання газети 
"Відомості приватизації" (шт.)

52,0 52,0 65,0 65,0 13,0 13,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників
У 2020 році збільшився обсяг матеріалів та вихід додаткових номерів газети, пов'язаний із стартом продажів окремого майна, що перебуває на балансі ДП "Укрспирт" (мала 
приватизація).
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.

7. Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави 
участь у загальних зборах товариств, та осіб які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій

які беруть

Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та 
підвищенням кваліфікації оцінювачів та 
уповноважених осіб з управління 
державними корпоративними правами 
(тис.грн.)

178,6 178,6 105,2 105,2 -73,4 -73,4



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.)

66,0 66,0 31,0 31,0 -35,0 -35,0

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)

130,0 130,0 60,0 60,0 -70,0 -70,0

Середня вартість навчання 1 слухача 
(тис.грн.)

1,4 1,4 0,0 -1,4

Середня вартість навчання одного слухача 
(тис.грн.)

0,0 1,4 1,4 1,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників
Навчання працівників Фонду державного майна України з питань оціночної діяльності відбувається 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, планами-графіками навчальних центрів 
та виробничою необхідністю.
У 2020 році 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 
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 У країни гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 5АК.$-СоУ-2", навчання проводилося дистанційно.

8. Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під час підготовки 
до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації
Оплата послуг радників (уповноважених 
осіб), залучених до продажу об'єктів 
приватизації (тис.грн.)

0,0 23 533,7 23 533,7 23 533,7

Кількість проданих об'єктів приватизації, 
для підготовки до продажу яких 
залучалися радники (шт.)

0,0 0,0 0,0

Кількість радників, залучених до продажу 
об'єктів приватизації, по яким планується 
здійснити оплату послуг за бюджетні 
кошти (шт.)

5,0 5,0 4,0 4,0 - 1,0 - 1,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників



У 2019 році Фонд забезпечив відбір радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу АТ Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ДП "Завод "Електроважмаш", 
ПрАТ "Індар", ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", АТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ "Президент-Готель", але їх приватизація була заблокована судовими 
рішеннями. Постановою Верховного суду від 26.06.2019 у справі № 826/13396/18 задоволено в повному обсязі касаційну скаргу Фонду, тим самим разблоковано приватизацію цих 
об'єктів. За поданням Фонду Урядом визначено радників для підготовки до приватизації та продажу: ПрАТ "Президент - Готель" (розпорядження КМУ від 14.11.2018 № 843-р); АТ 
"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 883-р); АТ "Одеський припортовий завод" (розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 884-р); ДП "Завод 
"Електроважмаш" (розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 885-р); ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 886-р).

У 2020 році 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.

9. Сплата судового збору

Кількість процесуальних документів 
(позовних заяв, апеляційних скарг, 
касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), 
поданих Фондом державного майна 
України (од.)

0,0 100,0 100,0 100,0

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

0,0 21,9 21,9 21,9

Частка судових справ, за якими прийнято 
рішення на користь Фонду державного 
майна (відс.)

0,0 61,1 61,1 61,1

Пояснення щодо динаміки результативних показників
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 582 "Про внесення змін до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів з приватизації державного майна" у паспорті бюджетної програми з урахуванням змін враховано новий напрям використання бюджетних коштів "Сплата 
судового збору" і відповідні результативні показники.
10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року



Рівень погашення кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої в органах 
ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (відс.)

0,0 100,0 100,0 100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року: У 2019 році 

У 2020 році кредиторська заборгованість склала 3 744,0 тис.грн, яка була погашена протягом року в повному обсязі.
станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість відсутня.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 582 "Про внесення змін до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів з приватизації державного майна" у паспорті бюджетної програми з урахуванням змін враховано новий напрям використання бюджетних коштів "Сплата 
судового збору" і відповідні результативні показники.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства

N
з/п Найменування контрольного заходу

Пропозиції за результатами контрольного заходу Стан врахування пропозицій за результатами 
контрольного заходу

1 2 3 4

1 Державна аудиторська служба України 
Перевірка використання коштів фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою СОУШ-19, 
спричиненою коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та її 
наслідками, виділених Фонду державного майна 
України відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 серпня 2020 року № 682 "Про часткове 
відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері 
приватизації державного майна за рахунок фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою СОУЮ- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та її 
наслідками".

Відповідно до Акту перевірки, проведеної Державною 
аудиторською службою України, від 22.02.2021 № 
000800-21/14 за результатами ревізії окремих питань 
фінансово-господарської діяльності Фонду державного 
майна України за період з 01 січня 2020 року по 31 
грудня 2020 року порушень не встановлено.

За результатами контрольного заходу пропозицій 
немає

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Відповідно до термінів, визначених бюджетним законодавством, Фондом формуюється проект паспорта бюджетної програми за КПКВК 6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням 
приватизації державного майна" та подається на погодження до Міністерства фінансів України. За результатами погодження паспорт затверджується наказом Фонду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 582 Фондом внесені зміни до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 258. У паспорті бюджетної програми з урахуванням змін 
враховано новий напрям використання бюджетних коштів "Сплата судового збору" і відповідні результативні показники.

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).
Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість склала 3 744,0 тис.грн, яка була погашена протягом року в повному обсязі.



Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п Напрям підвищення ефективності бюджетної 
програми Захід

1 2 3
1 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 

582 "Про внесення змін до пункту 5 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення заходів з приватизації 
державного майна"

Впроваджено новий напрям використання бюджетних коштів "Сплата судового збору" і відповідні результативні 
показники.

__ „ У _______

Голова Фонду державного майна України Дмитро СЕННИЧЕНКО
(підпис) (ім'я та прізвице)


