
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна УкраТни

(найменуиання головного рошорядника

кош'пв державного бюджету)л?. оз. мха № за?

Паспорт
бюджетно! программ на 2019 рж

1. 661 Фонд державного майна Укра'Уни
(КПК'ВКДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна Укра'Уни
(КПКВК ДБ) (найменування виповщалыюго виконавия)

3. 6611020 0411 Заходи, пов'язан! з проведениям приватизацп державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно) программ)

4 . Обсяг бюджетник призначень'бюджетних аеигнувань - 571 600,0 тис, гривень, у тому числ! 13 загального фонду - Г 1 600,0 тис. гривень.

та 13 спещального фонду - тис. гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетно! програми:
- Закон УкраУни вщ 18.01.2018 № 2269-УШ "Про приватизащю державного 1 комунального майна";
- Закон УкраУни вщ 12.07.2001 № 2658-Ш "Про оцшку майна, майнових прав та професшну ощночну д1яльшсть в УкраУш";
- Закон УкраУни вщ 25.10.2001 № 2768-111 "Земельний кодекс УкраУни";
- Закон Укра'Уни вщ 22.05.2003 № 858 -IV "Про землеустрш";
- Закон Укра'Уни вщ 24.06.2004 № 1862 -IV "Про еколопчний аудит";



- Закон УкраТни вщ 23.02.2006 № 3480-1У "Про щнш папери та фондовий ринок";
- Закон Украши вщ 05.11.2009 № 1702-У1 "Про внесения зм!н до деяких законодавчих акНв УкраТни щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон УкраТни вщ 08.07.2011 № 3674-У1 "Про судовий зб1р";
- Закон Украши в!д 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна УкраТни";
- Закон Украши вщ 06.09.2012 № 5245-У1 "Про внесения змш до деяких законодавчих акт1в УкраТни щодо розмежування земель державно! та комунальноТ власностГ';
- Закон УкраТни вщ 19.09.1991 № 1576-ХП "Про господарсью товариства";
- Закон УкраТни вщ 17.09.2008 № 514-VI "Про акщонерш товариства";
- Постанова Кабшету М1шстр1в Украши вщ 25.03.2015 № 145 "Про лшвщашю галузевого державного арх1ву фшансових посередниюв Фонду державного майна";
- Постанова Кабшету М1н1стр1в Украши вщ 17.03.2011 № 258 "Про затвердження Порядку використання кошпв, передбачених у державному бюджет) для здшснення захо;ив 
з приватизацй державного майна";
- Постанова Кабшету Мш!стр1в Украши вщ 10.05.2018 № 386 "Про затвердження Порядку продажу об'екпв велико! приватизацй’державно! власносп";
- 1[останова Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 10.05.2018 № 432 "Про затвердження Порядку проведения електронних аукщошв для продажу об'екНв мало! приватизацй та 
визначення додаткових умов продажу”;
- 11останова Кабшету М1шстр1в УкраТни вщ 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Национального стандарту № 1 "Загальш засади оцшки майна 1 майнових прав";
- Постанова Кабшету Мш]'стр1в УкраТни вщ 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцшки майна";
- Постанова Кабшету М1жстр1в УкраТни вщ 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних кошИв";
- 11останова Кабшету Мйпстр1в УкраТни вщ 30.11.2016 № 878 "Про затвердження порядку залучення радниюв у процес! приватизацй об'екззв державно! власносзт";
- Розпорядження Кабшету М1шстр1в УкраТни вщ 16.01.2019 № 36-р "Про затвердження перелжу об'ектТв велико! приватизацй’ державно! власност]’";
- Наказ ФДМУ, розпорядження АМКУ, ршення ДКЦПФ вщ 10.05.2012 № 639,282-р,674 "Про затвердження Положения про порядок проведения конкурав з продажу пакет1в 
акц1й акшонерних товариств”, зареестрований в М1н1стерств1 юстицп УкраТни 12.06.2012 № 940/21252;
- Наказ ФДМУ вщ 18.10.2018 № 1327 "Про затвердження Порядку здшснення контролю за виконанням умов договор)в кушвлКпродажу об'екДв приватизацй органами 
приватизацй'";
- Наказ ФДМУ вщ 27.12.2018 № 1637 "Про затвердження перелшв об'ектТв мало! приватизацй, що 1ндлягають приватизацй в 2019 рощ".

6. ЦКн державно! полггики, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетно! програми

№ з/п Ц1ль державно! по.птики

1 Масштабна прозора приватизация державноУ власност1. Оптим1защ'я частки державного сектора економ1ки. Забезпечення надходження коитв В1д приватизац|У 
державного майна.

7 Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфер! оцшки майна, майнових прав та професшно! оцжочно! д1яльностц практична 
.’пяльшсть з оц1нки, рецензування документ1в з оц1нки забезпечення професшно! пщготовки оц1нювач1в.

3 Подальше посилення прозоросН та в1дкритост1 д1яльност| Фонду у процесч вироблення та реал1зацй' державно! полггики у сфер) д1яльност1 Фонду, сприяння розвитку 
|’ромадянського сусп1льства, реал1зашя державно! кадрово! полНики в единш систем! державних орган1в приватизацй.

7. Мета бюджетно! програми:

Реадпашя державно! пол1тики у сфер1 приватизацй, в|’дчуження державного майна в процещ приватизацй, державне регулювання у сфер1 ошнки майна, майнових прав та
П р о ф е С Ш Н О ’! 0Ц 1 Н 0 Ч Н 0 ’! Д1ЯЛЬНОСТ1

8. Завдання бюджетно! програми:

№ з/п Завдання



1 Забезпечення повного, своечасного та достсчмрного шформування про об'екти приватизацп та порядок Ух приватизацГУ.

2 Державне регулювання у сфер! ощнки майна, майнових прав та професшно! оцшочно! д1яльностГ

3 Зд|йснення контролю у сфер1 оргашзацп та проведения приватизацГУ державного майна.

4 Сшвробггництво з м1жнародними орган гзашями у реал1зацп державно! пол1тики у сфер| приватизацГУ

5 Виконання планових завдань з надходження кошт1в вщ приватизацГУ державного майна.
9. Напрями використання бюджетних кошт:в:

тис. грнвень

№
з/п

Напрями використання бюджетних котив Загальний фонд Спешальний
фонд

Разом

1 Оплата послуг оаб  та оргашзацш, залучсних до роботи гз забезпечення функшонування едино! комп'ютерно! мереж! оргажв 
приватизацй, придбання 1 супроводження програмного забезпечення для здшснення процесу приватизацй державного майна

1 813,0 1 813,0

2 1 ]рилбання комп'ютерно! та оф)сно! техжки. засоб!в зв'язку. обладнання. швентарю, програмних продукт!в 1 374,1 1 374,1
Оплата послуг, т о  надаються особами та оргашзашями, залученими до роб!т з проведения обов’язкового еколопчного 
аудиту, аудиту, експертизи техшчиого стану, охорони та збереження об’екпв власносп в особ! оргажв приватизацп до !х 
подальшого продажу, надапня юридичних послуг, оплата послуг. що надаються суб’ектами ошночно‘1 дйяльносп - 
суб'сктами господарювання, шо залучаються для проведения ошнки майна у процес! приватизацй (корпоратизацй), ошнки 
об екпв приват изацй, повернут их за риленням суду в державку власжсть, оплата послуг оаб  та оргажзацш, залучених до 
робп з виготовлення техтчно! документацй на об'ект, оплата послуг, що надаються депозитарными установами

13 981,3 15 981,3

4 Провадження шформацшно! д!яльносп з питань проведения приватизацй, управлжня майном державного сектору в процеа 110,0 110,0
приватизацй, висвплення ириватизашйних процест у засобах масовоГ шформацй, супроводження веб-сайту Фонду 
державного майна

5 Забезпечення М1жнародно! д 1яльностт у сфер! приватизацп 50 ,0  50 0

Ь Забезпечення видання га розповсюдження офщшних друкованих видань Фонду державного майна 2 68 ,0  268 0

7 Оплати послуг, шо надаються закладами 1 центрами з навчання та шдвигцення квал1фжацй кадр1в оргажв приватизацй та 403 ,6  403 6
осдб. представш ш в держави, як1 беруть участь у загальних зборах товариств, та ос!б, як1 включен! до складу наглядових рад, 
реВПШНИХ КОМ1С1Й

 ̂ Забезпечення оплати послуг, шо надаються радникам, залученими на конкурсных засадах у встановленому Кабжетом 351 600,0  351 600 0
Мш1стр1в У кражи порядку шд час подготовки до приватизацй та продажу об'ектов велико! приватизацй

_ _ _ _ _  371600,00 371600,00

10. Пере.'пк державних щльових програм. що виконуються у склад! бюджетноТ программ:
Iис гривень

Код державно!' Назва державно! цшьово! програми Загальний фонд Спешальний фонд Разом
ЦГЛЬОВО!

программ

11 Результативн! показники бюджетно! программ:



№
з/п.

Показники Одиниця
ВИ М 1ру

Джерело
шформацн

Загальний фонд Спешальний
фонд

Разом

1 затрат
1 Гехшчна шдтримка едино! комн'ютерно! мереж1 оргашв приватизаци тис.грн. Договори, акти 

приймання-передачк 
надання послуг

1 813,0 1 813,0

7 Варпсть придбаного обладнання. комп'ютержи, офкно! гехнжи для забезпечення
автоматизованих робочих хпсць для здшснепня пронесу приватизаци державного 
майна (шформатизащя)

тис.грн. Договори, акти 
приймання- 

передач1/накладш

1 374,1 1 374,1

3 Придбання обладнання, комп'ютерно!, офкно'! технжи для забезпечення 
автоматизованих робочих мкць для злШснення пронесу приватизаци державного 
майна (шформатизащя)

од. Договори, акти 
приймання- 

передаш/накладш

69,0 69,0

4 Оцшка майна у процес! приватизаци (корпоратизаци) та об'екпв приватизаций 
новсрнутих за рпиенням суду в дсржавну власшсть

тис.грн. Внутрштньогосподарс 
ький облж

8 062,5 8 062,5

5 Проведения обов'язкового еколопчното аудиту, аудиту, експертизи техшчного 
стану, аукщотпв, обслуговування обил цшних папертв на ринках у цшних паперах

тиелрн. Внутршшьогосподарс 
ький облж

7 918,8 7 918,8

6 Супроводження веб-сайту Фонду, послуги електроииого зв'язку тис.грн. Внутрпнньо] осподарс 
ький облж

110,0 110,0

7 Оплата послуг з перекладу тис.грн. Договори про 
закушвлю послу!’

50,0 50,0

8 11ридбання панеру, плток-кальок для фотоформ, витратних матер1ал1в для друку 
газети "Вщомосп приватизаци"

тис.грн. Внутр1шньогосподарс
ЬКИЙ Облж

198,0 198,0

9 Нкспедирування газети "Вшомосп приватизаци" тис.грн. Внутр1шньогосподарс 
ький облж

70,0 70,0

10 Оплата послуг, пов'язаних в  навчанням та шдвищенням квал!ф|кацп ощнювач1в та 
уповноважених ослб з управлшня державними кориоративними правами

тис.грн. Управлшський облж 403,6 403,6

11 Оплата послуг радниюв(уповноважених ос^б), залучених ло продажу об’скт1в 
приватизаци

тиелрн. Договори, акти 
приймання-передачг 

падания послуг

351 600,0 351 600,0

2 продукту
1 Кшыисть обладнаних автоматизованих робочих мкць для здшснення пронесу 

приватизаци державного майна (шформатизащя)
од. Управлшський облж 55,0 55,0

7 КОыасть репональних В1дд1лень Фонду державного майна Украши пщключених 
до едино! комп'ютернси мереж! оргашв приватизаци

од. Договори, акти 
приймання-передач!,

25,0 25,0

наданих послуг



т к и ь ы ’сп. проланих поении од. ЗвЁТП упраВЛ1НСЬКОГ()
00.11 К)

818.11 813.0

1 К 1.1 ьк 1с Iь  укладеппх догонорЁв про 01 инку об'екпв. шо ш длягаю ть приватизаци од. Договори 374.1) Г 4 ,0

1 кип.кость паланих чвш в про ош'мку ооЧ кIлв. що ш .ияга ю ть приватизаци од. Вну грЁижьогосподарс 
ький оолёк

374,0 .Г  4.0

а 1x1.о ьм ел ь укладеппх договор!)) к\ шип-продажу державного майна, стан внконання 
якпх оудс кон'фодюватись. пюдо виконання умов договоров приватизаци

од. Д01Ч)В0рИ 664,0 664.0

кг|1,КОСТЬ ШДГОТОВЛеНИХ 1 роЗМПЦеШГХ Пуб.НКаЦШ, повиомлень од. Внутрпиньогоеподарс 
ЬКИЙ об.'ЙК

3 928,0 4 92Й,0

8 Обсоп поедут ч перекладу докумен пв сторшок ДоГОВЁр про 
закушвлю послуг

476,0 476,0

ч ккоьисп, тмраж]в видання газели "Виом оеп приватизаци" шт. ЗвГГИ у11равЛ1НСЬК0Г0 
об.'нку

52,0 52,0

1п ки ы а с ть  проведения семшарш ч павчаппя пращвникУв органов приватизаци, та 
Осло. предегавниив держави. якл беруть участь у загапышх чборах товариств, та 
осаб. якл включеш  до складу наглядових рад. рев1зШних комюй

од. З вп н  управлжського 
ОбЛ1Ку

34,0 34,0

11 К ёлькёсть осчб. якё пройшли навчання га пЁдвшцення квалЁфЁкацЁУ кадрЁв органЁв 
приватзацЁТ та осёо, представпикЁв держави. якё беруть участь у загальних зборах 
говарнств. та осЁб, як! включен! до склад) наглядових рад, ревЁзЁйнпх комёсёй

ОС1б ЗвЁТИ упраВЛЕНСЬКОГО 
ОблЁку

211,0 21 1,0

12 К ёлькёсть проланих об Чкп в приватизаци. ;п я  тд го то вкы  до продажу яких 
залучалнея радники

од. Рпцення Уряду 19,0 19,0

1 х К п ь ы е ть  раднимв. чалучених до пролажу об'екпв приватизаци, по яким 
плану»ться зд ш е тп и  оплачу послуг за бюджеты! кошти у 2019 рощ

од. Решения Уряду 16,0 16,0

3 е ф е кти вн о е т!

1 ('средня вартЁсть автоматизованого робочого мёсця для здЁйснепня процесу 
приваипацп державного майна

тис.грн. Договори.акти 
нриймаиия- 

перелачЁ/пакладш

25,0

- Надходжеиня ко ш тёв до Державного бюджету УкраТни вёл приватизашУ державного 
майна

тис.грн. З нёти управдшського 
ООЛЁку

17 100 000,0

3 ('средня вароость 1 сооршкп перекладу ТИС.1 рн. ДоговЁр про 
закушвлю послуг

0,1

4 ('средня варт’|сть иавчанпя 1 слухача тис.грн. Управлшський об.нк 1.9

-1 я  кос (1

1 РЁвень забезпечення авто.мапновани.мн робочи.ми мёсцями для здшенення процесу 
приватизашУ державного майна

В1ДС. Управлшський об.'пк 69,2

Ювень внконапня плановп.х обся» п> падходження кош пв в и  приватизаци вис. Звгш  унривлшського
державного майна до Держании о бюджечу Укранш об.пку

КН.),0



Ро нюд|.1 в и датв  у ролр:ч! ад\шистративно~територ1альних одиниць:

И. I Р> ЬЛРОВ


