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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Фонд державного майна України 661
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) кок

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

(тис, гри.)
Код Найменування 2017 рік 

(звіт)
2018 рік 

(затверджено)
2019 рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального 

фонду на 2019 рік
граничний

обсяг
необхідно 

додатково (+)

і 2 3 4 5 6 7

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 232 175,2 340 654,1 339 410,8 163 980,9

2110 Оплата праці 173 566,1 250 304,2 250 304,2 41 374,5
2120 Нарахування на оплату праці 37 783,5 55 067,0 55 067,0 9 102,4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 459,2 3 288,0 3 153,6 7 826,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 361,7 9 058,6 9 198,1 77319,6
2250 Видатки на відрядження 1 133,0 1 946,4 2 057,6 1 867,3
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 315,2 13 149,6 14 406,3
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 206,1 470,9 422,3 193,8

програм, не віднесені до заходів розвитку
2700 Соціальне забезпечення 6,9
2800 Інші поточні видатки 3 350,4 4 869,4 4 801,7 13 906,2
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 1 000,0 11 867,0

користування
3130 Капітальний ремонт 517,2
3160 Придбання землі та нематеріальних активів 1 500,0

ВСЬОГО 232 175,2 340 654,1 339 410,8 163 980,9

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)
У 2019 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 503 391,7 тис.грн, враховано граничною межею - 339 410,8 тис.грн, не враховано - 16л 980,9 
тис.грн. Недостатній обсяг фінансових ресурсів ускладнює виконання державних функцій щодо управління об'єктами державної власності на належному рівні. 
Обгрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2019-2.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2019 рік (проект) 
в межах доведених 
граничних обсягів

2019 рік (проект) зміни 
у разі передбачення додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6
затрат

)
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1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 1 654,0
05.04.2014 №85 (зі 
змінами),
внутрішній ООЛ1К

Кількість відряджень працівників од. Накази про 
відрядження

1 826,0 3 484,0

3 Вартість придбаного ліцензованого програмного 
забезпечення

тис.грн. Договори 722,8 7 363,9

4 Кількість придбаного ліцензованого програмного 
забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)

од. Акт приймання- 
передачі наданих 
послуг/накладні

199,0 3 032,0

5 Витрати, пов'язані з організацією скликання та 
проведення загальних зборів акціонерів (учасників) 
господарських товариств скликаних на вимоіу 
Фонду державного майна України

тис.грн. Акти виконаних 
робіт

408,3 516,6

продукту

1 Кількість судових позовів, поданих Фондом 
державного майна

од. Управлінський
облік

244,0 977,0

2 Кількість одиниць придбаного ліцензованого 
програмного забезпечення (ліцензій клієнтського 
доступу)

од. Договори,акти 
гіриймання- 
передачі наданих 
послуг/накладні

199,0 2 032,0

3 Кількість одиниць придбаною комп'ютерного та 
периферійного обладнання

од. Договори, акти 
приймання- 
передачі наданих 
послуг/накладні

16,0 574,0

4 Кількість скликаних на вимогу Фонду державного 
майна України та проведених загальних зборів 
акціонерів (учасників) господарських товариств

шт. 11,0 12,0

икості
2 Рівень погашення кредиторської заборгованості, 

зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 
01.01.2018 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки 
управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються 
важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на 
якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, 
заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, 
яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку, та заходи з 
інформатизації. Законодавче підгрунтя та деталізоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2019-2.

(тис, гри,)
Код Найменування 2017 рік 

(звіт)
2018 рік 

(затверджено)
2019 рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального 

фонду на 2019 рік
граничний

обсяг
необхідно 

додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7
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6611020 Заходи, ііои'иіані і про ведем ним припаї т а  ції 
державної о майна

11 774,0 371 600,0 371 600,0 550 299,2

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 314,5 554,2 687,3
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8 421,8 366 707,5 362 924,0 547 316,0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
204,9 355,4 449,0 40,4

2800 Інші поточні видатки 2 832,8 3 982,9 6 165,6 2 701,7
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 1 374,1 241,1

користування
ВСЬОГО 11 774,0 371 600,0 371 600,0 550 299,2
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Ofii рун іунання необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)

Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 921 899,2 тис.гри. Здійснення приватизації державного майна у 2019 році забезпечено на 371 600,0 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 550 299,2 тис.грн.

За напрямком "Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення 
процесу приватизації державного майна" ФДМУ необхідно 3 881,7 тис.грн.: забезпечено - 3 451,9 тис.грн., не забезпечено - 429,8 тис.грн.:

1) програмні продукти за КЕКВ 2240 необхідно 729,5 тис.грн.: забезпечено - 540,8 тис.грн., не забезпечено - 188,7 тис.грн;

2) придбання обладнання за КЕКВ 3110 необхідно 646,2 тис.грн: забезпечено - 590,9 тис.грн., не забезпечено - 55,3 тис.грн;

3) придбання комп'ютерної та офісної техніки за КЕКВ 3110 необхідно 969,0 тис.грн.: забезпечено - 783,2 тис.грн., не забезпечено - 185,8 тис.грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, 
охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду у державну власність, до їх подальшого продажу..." ФДМУ необхідно 39 196,5 тис.грн: 
забезпечено- 15 350,5 тис.грн, не забезпечено - 23 846,0 тис.грн.:

1) на оплату 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 за КЕКВ 2240 необхідно - 5 733,2 тис. грн.: забезпечено - 5 125,9 тис. грн., 
не забезпечено - 607,3 тис. грн.;

2) на оплату 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 за КЕКВ 2240 необхідно 22 355,3 тис.грн.: забезпечено - 1 944,2 тис.грн., 
не забезпечено - 20 411,1 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно 733,4 тис.грн.: 
забезпечено - 607,5 тис.грн., не забезпечено - 125,9 тис.грн;

4) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхідно - 8 853,3 тис. грн.: забезпечено - 6 151,6 тис. грн., не забезпечено - 2 701,7 тис.грн.;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій" за КЕКВ 2240 необхідно - 877 583,0 
тис.грн.: забезпечено - 351 600,0 тис.грн., не забезпечено - 525 983,0 тис.грн;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави або 
територіальної громади, які беруть участь у загальгих зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій за КЕКВ 2282 необхідно 489,4 
тис.грн.: забезпечено - 449,0 тис.грн., не забезпечено - 40,4 тис.грн.

У 2019 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 921 899,2 тис.грн, враховано граничною межею - 371 600,0 тис.грн, не враховано - 550 299,2 тис.грн

4



ініна результативних показників, які характеризують википання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2019 рік (проект) 
в межах доведених 
граничних обсягів

2019 рік (проект) зміни 
у разі передбачення додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6
татрат

Витрати, пов'язані з навчанням та підвищенням 
кваліфікації кадрів органів приватизації, 
менеджменту підприємств, що приватизуються, та 
осіб, уповноважених управляти державними

тис.грн. Звіти
управлінського
обліку

449,0 489,4

9 Витрати на оплату послуг, що надаються 
радниками (уповноваженими особами) під час

тис.грн. Розпорядження
КМУ

351 600,0 877 583,0

підготовки до продажу пакетів акцій
10 Кількість договорів про оцінку об'єктів, що од. Внутрішньогоспода 195,0 218,0

п ідля гають при ваги за ції рський облік
11 Кількість радників (уповноважених осіб), які 

будуть залучатися до продажу об'єктів приватизації
од. Рішення Уряду 2,0 5,0

12 Кількість семінарів з навчання працівників органів од. Звіти 31,0 34,0
приватизації, та осіб, представників держави, які управлінського
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, обліку
які включені до складу наглядових рад, ревізійних
комісій

13 Кількість осіб, які пройшли навчання та осіб Звіти 195,0 211,0
підвищення кваліфікації кадрів органів управлінського
приватизації та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, 
які включені до складу наглядових рад, ревізійних 
комісій

обліку

продукту
2 Кількість договорів купівлі-продажу державного од. Внутрішньогоспода 65,0 749,0

майна, стаи виконання яких буде контролюватись рський облік
9 Кількість об'єктів, які підлягають продажу од. Звіти 125,0 309,0

управлінського
обліку

10 Продані об'єкти, для підготовки до продажу яких 
залучалися радники (уповноважені особи)

од. Рішення Уряду 9,0 23,0

11 Кількість звітів про оцінку об'єктів, що підлягають од. Звіти про оцінку 195,0 218,0
приватизації майна

е ф е к т ИВ1ІОСТІ

1 Надходження коштів до Державного бюджету тис.грн. Звіти 6 892 684,0 17 100 000,0
України від приватизації державного майна управлінського

обліку
якості

1 Рівень виконання планових обсягів надходження в іде. Звіти 100,0 100,0
коштів від приватизації державного майна до 
Державного бюджету України

управлінського
обліку



Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 921 899,2 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2019 році забезпечено на 371 600,0 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 550 299,2 тис.грн.

За напрямком Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення 
процесу приватизації державного майна" ФДМУ необхідно 3 881,7 тис.грн.: забезпечено - 3 451,9 тис.грн., не забезпечено - 429,8 тис.грн.:

1) програмні продукти за КЕКВ 2240 необхідно 729,5 тис.грн.: забезпечено - 540,8 тис.грн., не забезпечено - 188,7 тис.грн;

2) придбання обладнання за КЕКВ 3110 необхідно 646,2 тис.грн: забезпечено - 590,9 тис.грн., не забезпечено - 55,3 тис.грн;

3) придбання комп'ютерної та офісної техніки за КЕКВ 3110 необхідно 969,0 тис.грн.: забезпечено - 783,2 тис.грн., не забезпечено - 185,8 тис.грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, 
охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду у державну власність, до їх подальшого продажу..." ФДМУ необхідно 39 196,5 тис.грн: 
забезпечено- 15 350,5 тис.грн, не забезпечено - 23 846,0 тис.грн.:

1) на оплату 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 за КЕКВ 2240 необхідно - 5 733,2 тис. грн.: забезпечено - 5 125,9 тис. грн., 
не забезпечено - 607,3 тис. грн.;

2) на оплату 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 за КЕКВ 2240 необхідно 22 355,3 тис.грн.: забезпечено - 1 944,2 тис.грн., 
не забезпечено - 20 411,1 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно 733,4 тис.грн.: 
забезпечено - 607,5 тис.грн., не забезпечено - 125,9 тис.грн;

4) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхідно - 8 853,3 тис. грн.: забезпечено - 6 151,6 тис. грн., не забезпечено - 2 701,7 тис.грн.;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій" за КЕКВ 2240 необхідно - 877 583,0 
тис.грн.: забезпечено - 351 600,0 тис.грн., не забезпечено - 525 983,0 тис.грн;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави або 
територіальної громади, які беруть участь у загальгих зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій за КЕКВ 2282 необхідно 489,4 
тис.грн.: забезпечено - 449,0 тис.грн., не забезпечено - 40,4 тис.грн.

У 2019 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 921 899,2 тис.грн, враховано граничною межею - 371 600,0 тис.грн, не враховано - 550 299,2 тис.грн.

Таким чином загальна потреба ФДМУ для здійснення приватизації державного майна у 2019 році з метою наповнення Державного бюджету України складає 921 899,2 тис. 
грн. Доведена гранична межа на зазначені цілі становить 371 600,0 тис.грн. (40,3% від потреби).
Недостатній обсяг коштів, передбачений на здійснення процесу приватизації державного майна у 2019 році, приведе до виконання планових завдань з наповнення 
Державного бюджету України в неповному обсязі.

є



ВСЬОГО: 243 949,2 712 254,1 711010,8 714 280,1
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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами
(тис. гри.)

Код Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 
фонду на 2020 і 2021 рокахіндикативні 

прогнозні показники
необхідно 

додатково (+)
індикативні 

прогнозні показники
необхідно 

додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 458 354,0 172 314,7 551 715,9 179 001,4

2110 Оплата праці 346 753,8 41 374,5 422 320,3 41 374,5
2120 Нарахування на оплату праці 76 285,8 9 102,4 92 910,4 9 102,4
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар
3 153,6 8 440,9 3 153,6 9 020,6

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

9 198,1 82 164,6 9 198,1 86 732,7

2250 Видатки на відрядження 2 057,6 2 087,1 2 057,6 2 294,3
2270 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв
15 681,0 878,1 16 851,8 535,3

2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку

422,3 228,3 422,3 260,8

2700 Соціальне забезпечення ЇХ 7,7
2800 Інші поточні видатки 4 801,8 14 953,8 4 801,8 15 941,5
3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування

12 531,6 13 158,1

3130 Капітальний ремонт 546,2 573,5

в с ь о г о 458 354,0 172 314,7 551 715,9 179 001,4

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 
потребуються додаткові кошти)
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде складним, оскільки 
управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються 
важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на 
якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, 
заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об єднань колишнього СРСР, 
яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку, та заходи з 
інформатизації. Законодавче підгрунтя та деталізоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2019-2.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
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1 Іаіімсіїуваннм Одиниця
виміру

Джерело інформації 2020 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2020 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

коштів

2021 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
затрат

1 Кількість відряджень працівників од. Накази про 
відрядження

1 610,0 3 244,0 1 535,0 3 247,0

2 Вартість придбаного ліцензованою програмного тис.грн. Акт приймання- 722,8 7 776,3 722,8 8 165,1
забезпечення передачі

3 Витрати, пов'язані з організацією скликання та тис.гри. Акти виконаних робіт 408,3 408,3
проведення загальних зборів акціонерів 
(учасників) господарських товариств скликаних 
на вимогу Фонду державного майна України

продукту

1 Кількість одиниць придбаного ліцензованого од. Договори, акти 155,0 1 675,0 147,0 1 661,0
програмного забезпечення (ліцензій клієнтського приймання-нередачі
доступу) наданих

послуг/накладні
2 Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та од. Договори, акти 12,0 459,0 10,0 386,0

периферійного обладнання приймання-нередачі
наданих
послуг/накладні

3 Кількість судових позовів, поданих Фондом од. Управлінський облік 261,0 1 107,0 253,0 1 128,0
державного майна

4 Кількість поданих позовів од. Внутрішній облік

икості

1 Рівень надходження дивідендів, нарахованих на відс. Фінансові плани
акції (частки, паї) господарських товариств, які є у господарських
державній власності, по господарських 
товариствах, які належать до сфери управління 
Фонду, до Державного бюджету України

товариств

2 Рівень забезпечення ліцензованим програмним відс. Акт виконаних робіт 100,0 100,0
забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 
бюджетної програми
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде складним, оскільки 
управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються 
важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на 
якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, 
заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об єднань колишнього СРСР, 
яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку, та заходи з 
інформатизації. Законодавче підгрунтя та деталізоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2019-2.
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(тис. гри.)
Код Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Обгрунту вання необхідності додаткових коштів із загального 

фонду на 2020 і 2021 рокахіндикативні 
прогнозні показники

необхідно 
додатково (+)

індикативні 
прогнозні показники

необхідно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7
6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації 20 000,0 26 798,2 20 000,0 23 570,7

державного майна
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар
687,3 38,5 687,3 117,8

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

11 324,0 23 162,0 11 324,0 22 515,1

2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку

449,0 67,8 449,0 180,8

2800 Інші поточні видатки 6 165,6 3 198,3 6 165,6 757,0
.3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування

1 374,1 331,6 1 374,1

ВСЬОГО 20 000,0 26 798,2 20 000,0 23 570,7

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 
потребуються додаткові кошти)

Для проведення Заходів з проведенням приватизації потреба у коштах у 2020 році складає 46 798,2 тис.грн. у 2021 році - 49 138,1тис.грн. Процес приватизації забезпечено на 
20 000,0 тис.грн та 20 000,0 тис.грн відповідно. Не забезпечено у 2020 році - 26 798,2 тис.грн (КЕКВ 2210 - 38,5 тис.грн, КЕКВ 2240 - 23 162,0 тис.грн, КЕКВ 2282- 67,8 
тис.грн, КЕКВ 2800 - 3 198,3 тис.грн; КЕКВ 3110 - 331,6тис.грн.)
Не забезпечено у 2021 році - 29 138,1 тис.грн (КЕКВ 2210 -74,8 тис.грн, КЕКВ 2240-24 901,8 тис.грн. КЕКВ 2282 - 93,6 тис.грн. КЕКВ 2800- 3 651,0 гис.грн.; КЕКВ ЗІ 10 - 
416,9 тис.грн.)
Недостатній обяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна України у 2020-2021 роках унеможливлює підготовку об'єктів державної власності до 
приватизації, веде до уповільнення процесів реформування власності та ускладнює наповнення Державного бюджету України відповідними надходженнями.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця
виміру

Джерело інформації 2020 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2020 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

коштів

2021 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

кошгів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат
1 Кількість договорів про оцінку об'єктів, що 

підлягають приватизації
од. Внутрішньогосподарсь 

кий облік
158,0 187,0 129,0 160,0

2 Тираж видання "Державного інформаційного 
бюлетеня про приватизацію"

шт. Звіти управлінського 
обліку

1 894,0 2 000,0 1 804,0 2 000,0

3 Тираж видання газети "Відомості приватизації" - 
додатка до "Державного інформаційного бюлетеня 
про приватизацію”.

шт. Звіти управлінського 
обліку

49 239,0 52 000,0 46 893,0 52 000,0
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4 Кількість семінарів ч наймання працівників од. Звіти управлінського

органів приватизації, та осіб, представників обліку
держави, які беруть участь у загальних зборах 
товариств, та осіб, які включене до складу 
наглядових рад, ревізійних комісій_________

5 Кількість осіб, які пройшли навчання та осіб Звіти управлінського
підвищення кваліфікації кадрів органів обліку
приватизації та осіб, представників держави, які
беруть участь у загальних зборах товариств, та 
осіб, які включені до складу наглядових рад, 
ревізійних комісій

T fШ Я 1 ■  1 ■  і ■ д  — а І Ш Ш Ш Я ! ■ ■ ■ ■ \ ш . ш т

2У,0 34,0 28,0 34,0

187,0 211,0 173,0 211,0

продукту

1 Кількість звітів про оцінку об'єктів, що підлягають од. 
приватизації

Звіти про оцінку майна 158,0 187,0 129,0 160,0

2 Кількість договорів купівлі-продажу державного од. 
майна, стан виконання яких буде контролюватись

Дані
внутрішньовідомчого
обліку

66,0 761,0 66,0 755,0

ефективності

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

Звіти 213 683,0 500 000,0 203 508,0 500 000,0

Я К О С Т І

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

Звіти управлінського 
обліку

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

Наслідки у разі якщо додаткові кош ти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 
бюджетної програми
Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах у 2020 році складає 46 798,2 тис.гри. у 2021 році - 49 138,1 тис.гри. Процес приватизації забезпечено на 20 000,0 
тис.грн та 20 000,0 тис.грн відповідно. Не забезпечено у 2020 році - 26 798,2 тис.грн (КЕКВ 2210 - 38,5 тис.гри, КЕКВ 2240 - 23 162,0 тис.гри, КЕКВ 2282- 67,8 тис.гри,
КЕКВ 2800 - 3 198,3 тис.грн.; КЕКВ 3110 - 331,6 тис.грн.)
Не забезпечено у 2021 році - 29 138,1 тис.грн (КЕКВ 2210 - 74,8 тис.грн, КЕКВ 2240 - 24 901,8 тис.грн. КЕКВ 2282 - 93,6 тис.грн. КЕКВ 2800 - 3 651,0 тис.грн.; КЕКВ 3110- 
416,9 тис.грн.)
Недостатній обяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна України у 2020-2021 роках унеможливлює підготовку об'єктів державної власності до 
приватизації, веде до уповільнення процесів реформування власності та ускладнює наповнення Державного бюджету України відповідними надходженнями.______________

ВСЬОГО: 478 354,0 199 112,9 571715,9 202 572,1

В. о. Голови Фонду державного майна України В. Трубаров
(прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)


