ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
(наймену вання головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
р. №
"
"

Паспорт
бюджетної програми на 2016 рік
1.
2.

661

Фонд державного майна України

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

6611000
(КПКВК ДБ)

3.

4.

Апарат Фонду державного майна України
(найменування відповідального виконавця)

6611020

0411

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
(найменування бюдж етної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

20 000,0

тис. гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

5.

20 000,0

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України від 04.03.1992 № 2163-XII "Про приватизацію державного майна";
- Закон України від 06.03.1992 № 2171-XII "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)";
- Закон України від 12.07.2001 № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- Закон України від 25.10.2001 № 2768-III ''Земельний кодекс України'';
- Закон України від 22.05.2003 № 858 -IV "Про землеустрій";
- Закон України від 24.06.2004 № 1862 -IV "Про екологічний аудит";
- Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок";
- Закон України від 05.11.2009 № 1702-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір";

2
- Закон України від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України";
- Закон України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації";
- Закон України від 06.09.2012 № 5245-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності";
- постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 145 "Про ліквідацію галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна";
- постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 258 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з
приватизації державного майна";
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";
- постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033 "Про внесення змін до Методики оцінки майна";
- постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 "Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками
державної власності";
- наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету Україн и від 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про
затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств", зареєстр ований в Міністерстві юстиції
України 17.12.1998 за № 798/3228;
- наказ ФДМУ від 09.08.2000 № 1660 "Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.2000
за № 551/4772;
- наказ ФДМУ від 08.09.2000 № 1871 "Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних
аукціонах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.09.2000 № 652/4873;
- наказ ФДМУ від 02.04.2012 № 439 "Про затвердження Порядку продажу об'є ктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без
оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за № 753/21066;
- наказ ФДМУ, розпорядження АМКУ, рішення ДКЦПФ від 10.05.2012 № 639/282-р/674 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій акціонерних товариств", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 940/21252.

6.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
1
2
3

Стратегічна ціль
Масштабна прозора приватизація державної власності. Оптимізація частки державного сектора економіки. Забезпечення надходження коштів від приватизації
державного майна.
Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична
діяльність з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів
Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сферах діяльності Фонду, сприяння
розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації

7.

Мета бюджетної програми:

8.

Реалізація державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності
Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1
2

Проведення оцінки об`єктів приватизації.

3

Виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна

Моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об`єктів приватизації.

3
9.

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

1

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації

2

Забезпечення оплати послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів,
особами та організ аціями, залученими до робіт з передприватиз аційної підготовки, реструктуриз ації, проведення
обов'язкового екологічного аудиту, приватиз ації,охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду
в державну власність, до їх наступного продажу, надання юридичних послуг, послуг, що надаються суб'єктами оціночної
діяльності, зберігачами цінних па

3
4

Забезпечення проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації,
висвітлення приватизаці йних процесів у засобах масової інформації.
Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації.

5

Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань державних органів приватизації

6

Забезпечення оплати послуг. що надаються закладами та центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів
приватизації, менеджменту, підприєсмств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти держ авними
корпоративними правами

7

Забезпечення підготовки до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Спеціальний
фонд

Разом

865,7
14 152,6

865,7
14 152,6

1 209,4

1 209,4

111,1
328,0
385,2

111,1
328,0
385,2

2 948,0
20 000,00

2 948,0
20 000,00
тис. гривень

Код державної
цільової
програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

1 Витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням, ремонтом комп'ютерної техніки,
послугами зв'язку та ін.

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

865,7

865,7

2 Витрати, пов'язані з проведенням аукціонів, передприватизаційною підготовкою,
реструктуризацією, обов'язковим екологічним аудитом, приватизацією,охороною
та збереженням об'єктів приватизації, повернутих за рішенням су ду в дер жавну
власність, до їх наступного продажу, наданням юридичних послуг, оплатою послуг,
що нада ються суб'єктами оціночної діяльності, зберігачами цінних паперів

тис.грн

Звіти управлінського
обліку

14 152,6

14 152,6

3 Витрати, пов'язані з публікаціями в пресі, виданням інформаційно-довідниковоі
літератури з питань приватизації, проведенням круглих столів, конференцій.
соціологічних досліджень та ін.

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

1 209,4

1 209,4

Показники

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 затрат

4
4 Витрати на оплату перекладачів та легалізацію документів, які підтверджують
майнові права дер жави; сплату дер жавного мита за нотаріальне оформлення
документів, які підтверджуют ь майнові права держави, перекладів нормативних
актів ін ших держав з питань купівлі -продажу цінних паперів, консу льтацій з
питань міжнаро дного права, оплату послуг реєстраторів, у тому числі за межами
України та ін.

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

111,1

111,1

5 Витрати, пов'язані з виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань
держа вних органів приватизації

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

328,0

328,0

6 Витрати, пов'язані з навчанням та підвищенням кваліфікації кадрів органів
приватизації, менеджменту підприємст в, що приватизуються, та осіб,
уповноважених управляти державними корпоративними правами
7 Витрати, пов'язані з підгтовкою до продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

385,2

385,2

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

2 948,0

2 948,0

шт.

Внутрішній облік

500,0

500,0

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

од.

Звіти про оцінку
майна

476,0

476,0

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

од.

Дані
внутрішньовідомчого
обліку

664,0

664,0

3 Кількість об'єктів, які підлягають продажу, в т.ч. разом із земельними ділянками
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на
яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації
4 Продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення або права на них.
що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації
5 Кількість відкритих грошових регіональних аукціонів (ВГРА)

од.

Звіти управлінського
обліку

463,0

463,0

од.

Договори купівліпродажу

104,0

104,0

од.

Звіти про продаж
акцій АТ , що
належать дер жаві, на
торгах відкритих
грошових
регіональних
аукціонів (ВГРА)

1,0

1,0

6 Т ираж видання "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"

шт.

Звіти управлінського
обліку

2 000,0

2 000,0

7 Т ираж видання газети "Відомості приватизації" - додатка до "Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію"

шт.

Звіти управлінського
обліку

57 600,0

57 600,0

8 Кількість семінарів з навчання працівників органів приватизації, менеджменту
підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними
корпоративними правами
9 Кількість осіб, які пройшли навчання на семінарах з питань приватизації,
менеджменту підприємств, що приватизу ються та управління дер жавними
корпоративними правами

од.

Звіти управлінського
обліку

9,0

9,0

осіб

Звіти управлінського
обліку

293,0

293,0

8 Кількість договорів з оцінки об'єктів, що підлягають приватизації та внесення до
статутних капіталів акціонерних (господарських) товариств

2 продукту

5
3 ефективності
1 Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного
майна

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

17 100 000,0

2 Надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у
держа вній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації

тис.грн.

Звіти управлінського
обліку

2 528,0

1 Рівень виконання планових обсягів надходження ко штів від приватизації
держа вного майна до Державного бюджету України

відс.

Звіти управлінського
обліку

100,0

2 Рівень виконання планових обсягів надходження ко штів до Державного бюджету
України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або
прав на них. що перебувають у державній власності. на яких розташовані об'єкти,
що підлягають приватизації

відс.

Звіти управлінського
обліку

100,0

4 якості

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Фонду державного майна України
І. Білоус
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту

