
Бюджетний запит на 2019-2021 роки за бюджетною програмою 
КПКВК 6611040 “Розвиток електронного урядування 

у сфері державного майна”

Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п Н ап р ям и  в и к о р и ста н н я  б ю д ж етн и х  к ош тів

Усього, тис. гри

2019 рік 2020 рік 2021 рік

1. Придбання програм ного забезпечення 6 178,2 2 310,2 2 310 ,2

2. Придбання ком п ’ю терної та  оф існої техніки , 
обладнання

2 765,2 1 151,0 1 151,0

В С Ь О Г О 8  9 4 3 ,4 3  4 6 1 ,2 3  4 6 1 ,2

Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Од.

виміру
Джерело

інформації

2019
рік

2020
рік

2021
рік

1 затрат

1 . В артість придбаного 
ліцензованого програм ного 
забезпечення

тис. грн Д оговори 612,2 612,2 612,2

2 продукту
2. К ількість одиниць придбаного 

л іцензованого програм ного 
забезпечення (ліцензій  
клієнтського доступу)

од. Д оговори , акти 
прийм ання- 

передачі 
наданих 

послуг/накладні

100 100 100

3. К ількість робочих місць, на 
яких впровадж ено систем у 
електронного докум ентообігу  
держ авних орган ів приватизац ії

од.. Д о го во р и ,акти  
прийм ання- 

передачі 
наданих послуг

600

4. К ількість одиниць придбаного 
ком п ’ю терного  та  
периф ерійного обладнання

од. Д о го во р и ,акти  
прийм ання- 

передачі 
наданих 

послуг/накладні

106 61 61

3 ефективності
5. С ередня вартість о дн іє ї л іцензії 

клієнтського доступу
тис. грн Д оговори , акт 

прийм ання 
передачі 
наданих 

послуг/накладні

6,1 6Д 6,1

4 якості
6. Рівень забезпечення 

л іцензованим  програмним 
забезпеченням  (ліцензіям и 
клієнтського доступу)

відс. А кт виконаних 
роб іт

100 100 100

7. Рівень впровадж ення системи 
електронного докум ентообігу  
держ авних орган ів приватизац ії

в іде. А кт виконаних 
робіт

100
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Розвиток (впровадження, вдосконалення, модифікація, внесення змін, 
розширення функцій і.т.і) системи електронного документообігу:

2019 рік

Найменування
Орієнтовна 

вартість, 
тис. грн.

Обґрунтування

Впровадження системи електронного 
документообігу в регіональних 

відділеннях Фонду та супроводження 
системи електронного документообігу 

в апараті Фонду
5566,0

Підвищення рівня інформаційного забезпечення 
функціонування державних органів приватизації та 
якості інформаційної підтримки процесів 
реформування власності, управління державним 
майном та корпоративними правами держави, 
шляхом переходу на електронний документообіг як 
високотехнологічним і прогресивний підхід до 
суттєвого підвищення ефективності роботи 3 
документами, автоматизації управлінської діяльності 
і діловодства Фонду державного майна України та 
його регіональні відділення

Всього (КЕКВ 3160 та 2240) 5566,0

2020 рік

Найменування
Орієнтовна 

вартість, 
тис. грн.

Обґрунтування

Супроводження системи електронного 
документообігу в державних органах 

приватизації
1698,0

Підвищення рівня інформаційного забезпечення 
функціонування державних органів приватизації та 
якості інформаційної підтримки процесів 
реформування власності, управління державним 
майном та корпоративними правами держави, 
шляхом переходу на електронний документообіг як 
високотехнологічним і прогресивний підхід до 
суттєвого підвищення ефективності роботи 3 
документами, автоматизації управлінської діяльності 
і діловодства Фонду державного майна України та 
його регіональні відділення

Всього (КЕКВ 2240) 1698,0

2021 рік

Найменування
Орієнтовна 

вартість, 
тис. грн.

Обґрунтування

Супроводження системи електронного 
документообігу в державних органах 

приватизації
1698,0

Підвищення рівня інформаційного забезпечення 
функціонування державних органів приватизації та 
якості інформаційної підтримки процесів 
реформування власності, управління державним 
майном та корпоративними правами держави, 
шляхом переходу на електронний документообіг як 
високотехнологічним і прогресивний підхід до 
суттєвого підвищення ефективності роботи 3 
документами, автоматизації управлінської діяльності 
і діловодства Фонду державного майна України та 
його регіональні відділення

Всього (КЕКВ 2240) 1698,0



з

Закупівля ліцензійного програмного забезпечення: 

2019, 2020, 2021

Найменування Кількість 
ліцензій, шт.

Орієнтовна вартість, 
тис. грн. Обгрунтування

Microsoft Office 2016 50 333,9

Забезпечення функціонування 
системи електронного 
документообігу державних органів 
приватизації шляхом використання 
ліцензійного програмного 
забезпечення відповідно до вимог 
постанови КМУ від 10.09.2003 
№ 1433 "Про порядок використання 
комп’ютерних програм в органах 
державної влади".

Microsoft Windows 10 50 278,3
Забезпечення функціонування 
системи електронного 
документообігу державних органів 
приватизації шляхом використання 
ліцензійного програмного 
забезпечення відповідно до вимог 
постанови КМУ від 10.09.2003 
№ 1433 "Про порядок використання 
комп’ютерних програм в органах 
державної влади".

Всього (КЕКВ 2240) 612,2

Закупівля комп ‘ютерів, серверів та мережевого обладнання:

2019 рік, 2020 рік та 2021 рік

Найменування Кількість, шт. Орієнтовна вартість, 
тис. грн. Обгрунтування

Сервери 1 149,2

Протягом останніх 5 років Фонд не 
здійснював закупівлю серверів та 
комп’ютерів, тому функціонуючі в 
Фонді сервери та комп’ютери є 
застарілими, та не відповідають 
вимогам системи документообігу, 
що впроваджується в державних 
органах приватизації. Існує нагальна 
потреба в закупівлі комп’ютерів та 
серверів

Комп’ютери 50 667,9

Всього (КЕКВ 3110) 817,1
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Закупівля периферійного комп ’ютерного обладнання (принтери, сканери, 
багатофункціональні друкуючі пристрої, монітори, веб-камери, інше)

2019 рік

Найменування Кількість, шт.
Орієнтовна 

вартість, 
тис. грн.

Обгрунтування

Багатофункціональні 
пристрої А4 (принтер, 
копір, сканер)

25 278,3

Оновлення периферійного обладнання в 
апараті Фонду та регіональних 

відділеннях

Документ-сканер 
(планшетний, 
протяжний, дуплексний)

ЗО 1669,8

Всього (КЕКВ3110) 1948,1

2020 рік

Найменування Кількість, шт.
Орієнтовна 

вартість, 
тис. грн.

Багатофункціональні 
пристрої А4 (принтер, 
копір, сканер)

5 55,6

Документ-сканер 
(планшетний, 
протяжний, дуплексний)

5 278,3

Всього (КЕКВ3110) 333,9

Обгрунтування

Оновлення периферійного обладнання в 
апараті Фонду та регіональних 

відділеннях

2021 рік

Найменування Кількість, шт.
Орієнтовна 

вартість, 
тис. грн.

Багатофункціональні 
пристрої А4 (принтер, 
копір, сканер)

5 55,6

Документ-сканер 
(планшетний, 
протяжний, дуплексний)

5 278,3

Всього (КЕКВ3110) 333,9

Обгрунтування

Оновлення периферійного обладнання в 
апараті Фонду та регіональних 

відділеннях

В. о. Голови Фонду 
державного майна України

Начальник Управління 
фінансово-економічної роботи 
та бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер

В. Трубаров

О. Гладун


