
Зведений звіт про виконання  
загального фонду кошторису установи  

                                                         за  2004 рік 
                                         

Установа_ФОНД  ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ,  
                     регіональні відділення та  Фонд майна АР Крим 
Код відомчої класифікації видатків_ 661 
Код функціональної класифікації видатків_6611010 
Одиниця виміру тис.грн. 

 
Показники 

Код 
економіч-

ної 
класи-
фікації 
видатків 

 
Код 
рядка 

Затверд-
жено 

коштори-
сом на 
рік 

 

 
Касові 
видатки 

1 2 3 4 5 
Видатки - всього 1000 010 30630,0 30177,2
Видатки на товари і послуги 1100 020 30630,0 30177,2
Оплата праці працівників бюджетних 
установ 

1110 030 21358,9 21352,9

    Заробітна плата 1111 050 21358,9 21352,9
Нарахування на заробітну плату  1120 070 7974,4 7782,0
Придбання предметів постачання і матеріа-
лів, утримання бюджетних установ 

1130 080 
 

413,7 324,8

    Предмети, матеріали, обладнання та  
    інвентар 

1131 090 48,2 11,1

    Оплата транспортних послуг та утримання 
    транспортних засобів 

1135 130 58,6 46,1

    Оренда 1136 140 60,6 46,6
    Поточний ремонт обладнання, інвентаря та
    будівель 

1137 150 4,0 2,2

    Послуги зв’язку 1138 160 132,9 120,4
    Оплата інших послуг та інші видатки 1139 170 109,4 98,4
Видатки на відрядження 1140 180 311,3 252,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   1160 200 432,2 395,6
    Оплата теплопостачання 1161 210 155,0 136,1
    Оплата водопостачання і водовідведення 1162 220 32,2 24,2

    Оплата електроенергії 1163 230 190,6 182,3
    Оплата природного газу 1164 240 7,0 7,0
    Оплата інших комунальних послуг та 
енергоносіїв 

1165 
 

250 47,4 46,0

    Дослідження і розробки, державні програми 1170 270 139,5 69,6
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 



 Зведений звіт   
про надходження і використання інших надходжень  
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Установа_ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
                    Регіональні відділення ФДМУ та Фонд майна АР Крим 
Код відомчої класифікації видатків_ 661 
Код функціональної класифікації видатків_6611020 
Одиниця виміру_тис.грн. 
 

 
Показники 

Код 
економіч-

ної 
класи-
фікації 
видатків 

 
Код 
рядка 

Затверд-
жено 

коштори-
сом на 
рік 

 

 
Касові 
видатки 

1 2 3 4 5 

Видатки - всього Х 010 71818,4 52637,7
Видатки на товари і послуги 1100 020 54294,8 41437,1
    Заробітна плата 1111 050 4596,3 4541,7
Нарахування на заробітну плату  1120 080 1700,6 1585,7
    Предмети, матеріали,  та  інвентар 1131 090 3006,6 1772,5
    Оплата транспортних послуг  1135 130 3143,6 2911,1
    Оренда 1136 140 1668,6 1197,1
    Поточний ремонт обладнання,  та будівель 1137 150 2369,2 1320,1
    Послуги зв’язку 1138 160 2167,7 1968,8
    Оплата інших послуг та інші видатки 1139 170 9692,5 6834,6
Видатки на відрядження 1140 180 1436,4 1107,9
    Оплата теплопостачання 1161 210 333,9 116,5
    Оплата водопостачання і водовідведення 1162 220 94,5 18,3
    Оплата електроенергії 1163 230 260,3 115,8
    Оплата інших комунальних послуг  1165 250 1178,6 974,6
Дослідження і розробки, державні програми 1170 270 22646,0 16972,5
    Інші поточні трансферти населенню 1343 350 4165,5 2581,4
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

2110 390 4309,1 4149,3

    Будівництво житла 2121 410 2200,0 2197,0
    Капітальний ремонт та реконструкція 
адміністративних об’єктів 

2132 460 6196,0 1648,5

Придбання землі і нематеріальних активів 2300 500 359,0 330,3
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 

2410 520 294,0 294,0

  
 
 
 
 
 
 



ІНФОРМАЦІЯ 
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  УКРАЇНИ 

ПРО ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
ЗА 2004 РІК 

          Витрати на заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного 
майна у 2004 році, проводились за напрямками, передбаченими  п.126 Закону 
України “ Про Державну програму приватизації на 2000-2002 роки”,  та 
відповідно до кошторисних призначень. 
             Рівень та обсяг завдань, які ставляться перед Фондом Державною 
програмою приватизації, Верховною Радою України, Президентом України 
та Кабінетом Міністрів України, потребують суттєвого оновлення  
комп‘ютерної та серверної техніки, програмного забезпечення  органів 
приватизації, особливо регіональних відділень. Витрати на експлуатацію та 
розвиток інформаційної системи органів приватизації  спрямовані на: 
• оперативну модифікацію та супроводження бази даних приватизованих 

підприємств та тих, що приватизуються, об’єктів незавершеного 
будівництва, паїв (часток), інвестиційних зобов’язань, майна, що не 
увійшло до статутних фондів ВАТ, власників ПМС; 

• підтримку функціонування корпоративної мережі органів приватизації, 
яка дозволяє запобігати дублюванню робіт та створює єдиний 
інформаційний простір, що дозволяє оперативно надавати інформацію 
органам державного управління; 

• оновлення та технічну підтримку веб-сайту ФДМУ; 
• інтеграцію комп’ютерної інформаційної системи ФДМУ з  

комп’ютерними інформаційними системами інших органів виконавчої 
влади; 

• створення комплексної системи технічного захисту інформації ФДМУ; 
• створення комп’ютерної системи управління державними 

корпоративними правами, з метою підвищення рівня цієї роботи; 
• технічну підтримку програмно-апаратного комплексу ФДМУ. 
На виконання постанови КМУ від 10.09.03 № 1433 “Про порядок 
використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”  закуплено 
ліцензійне програмне забезпечення. 
Протягом  2004 року Фондом державного майна України були здійснені 
видатки на оплату професійних послуг по супроводженню систем ІПС 
“ЕТАП”,ІПС “ЕТАП -Фондова біржа”, ІПС “ЕТАП  – інвестиційні  
зобов’язання”, “ЕТАП-Оренда”, “ЕТАП–Відчуження”. Супроводження 
Системи автоматизованого документообороту та діловодства ФДМУ. 
Проведена адаптація  інформаційних систем, необхідність в якій виникає при 
прийнятті нових законодавчих та нормативних актів щодо взаємодії органів 
виконавчої влади. Були оплачені послуги , пов’язані  з внесенням змін та 
доповнень до системи “ВЕРГОТ” і “ВЕРГОТ-К” з метою розробки 
підсистеми “РЕКОП”, по впровадженню Положення про функціонування 



автоматизованої системи Реєстру  та надання доступу користувачам до даних 
Реєстру та ін. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року 
№1302  “ Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади” передбачено “ оперативне оприлюднення 
інформації про власну діяльність”. 

З метою інформаційного забезпечення  процесу приватизації  в Україні 
інформаційно-аналітичні матеріали  публікувалися в газеті “День”, 
”Урядовий  кур’єр”, “Українська інвестиційна газета” та в  журналі 
“Економіка України”. Фондом була проведена ІІ науково-практична 
конференція “Управління економікою в ринкових умовах у контексті 
стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року” та низка інших 
громадських слухань. Фонд отримав послуги  щодо наповнення 
інформаційно-аналітичної системи з питань рекламної діяльності та 
моніторингу повідомлень ЗМІ про реформування відносин власності в 
Україні.  

На телевізійному каналі УТ-1  створена програма під назвою “Характер 
команди : кроки приватизації в Україні”. Товариство “СТС”  підготувало  
виробництво  відеофільму, а Національна  радіокомпанія України – 10 
інформаційних передач. 
Інформаційне забезпечення процесу приватизації в Україні  у 2004 році 
підтримувалось виданням журналу “Державний інформаційний бюлетень 
про приватизацію” та газети  “Відомості приватизації”. 
Зазначені видатки проводились за кодом економічної класифікації  1139 
“Оплата інших послуг та інші видатки”. 

Необхідність проведення наукових досліджень обумовлена подальшою 
трансформацією державної власності, яка потребує нових комплексних 
підходів до процесу приватизації та удосконалення механізмів її проведення. 
Приватизаційні процеси тісно пов’язані з вирішенням загальних питань 
ефективного управління державною власністю та орендних відносин, 
вироблення тактики і стратегії системи управління державним майном та 
аналізом  соціально-економічних наслідків приватизації в Україні.  
На замовлення Фонду були виконані науково-дослідні роботи за темами: 
Дослідження проблем підвищення керованості державними корпоративними 
правами; Методичні основи секторної приватизації; Реформування відносин    
власності  в аграрному  секторі  економіки  України: наслідки та проблеми; 
Соціально-економічні   наслідки   приватизації   державного майна  в Україні; 
Основні засади визначення та оцінка структури власності в  економіці 
України з її довгостроковим прогнозом, моніторинг структури власності та 
ефективності функціонування недержавного та державного секторів 
економіки за видами економічної діяльності в Україні у 2003-2004 роках; 
Дослідження шляхів формування нерухомістю Статутних фондів 
господарських товариств в процесі приватизації (корпоратизації) державного 
майна з врахуванням останніх змін до законодавства; Дослідження механізму   
застосування інституту “Золота акція” як одного із способів підвищення 



управління портфелем корпоративних прав держави; Світовий досвід та 
можливості впровадження  цього механізму на сучасному етапі розвитку 
економіки та приватизаційних процесів в Україні; Аналіз та порівняльна 
оцінка методів досліджень руху фінансових потоків на підприємствах 
державного корпоративного сектора економіки України; Досвід країн світу у 
сфері приватизації та управління об‘єктами державної власності та 
можливості його застосування в Україні. 

Діючою Державною програмою приватизації передбачено активне 
залучення Державної акціонерної компанії „Національна мережа аукціонних 
центрів” до виконання  конкретних завдань. Послуги Компанії, пов’язані із 
проведенням спеціалізованих та регіональних аукціонів за грошові кошти 
(продаж пакетів акцій ВАТ групи В), продажем державного майна (ЦМК, 
об‘єкти груп Д,Е,Ж), а також створенням та утриманням галузевого 
державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна 
України, визначені  відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 
06.05.01 № 422 „Про закупівлю послуг в процесі приватизації” специфічними 
і фінансуються Фондом на підставі укладених угод за рахунок коштів, що 
передбачені програмою приватизації на її виконання. 

Важкий фінансовий стан більшості підприємств, що приватизуються, 
вимагає проведення широкомасштабної передприватизаційної підготовки 
об‘єктів приватизації із застосуванням методів та прийомів реструктуризації. 
У відповідності до пп. 17, 25 Державної програми приватизації на 2000–2002 
роки для підготовки проектів реструктуризації господарських товариств, 
проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки, 
проведення екологічного аудиту   Фонд державного майна України залучає 
незалежних консультантів та експертів.  

Фінансування витрат на оплату послуг незалежних експертів та 
консультантів за виконання робіт, пов’язаних з реструктуризацією 
стратегічно важливих підприємств з незадовільним фінансовим станом в 
процесі реформування власності, здійснюється в межах розрахунку витрат 
коштів, передбачених Державною програмою приватизації . 

З метою удосконалення та підвищення ефективності управління 
державними корпоративними правами у статутних фондах господарських 
товариств та контролю за їх збереженням, захисту прав держави як акціонера  
необхідно постійно підвищувати професійний рівень спеціалістів, які 
управляють корпоративними правами держави. Ці фахівці повинні мати 
відповідну кваліфікацію, що дозволятиме їм управляти державними 
корпоративними правами. 

Таке навчання та підвищення кваліфікації фахівців Фонду у сфері 
оціночної діяльності, інших прiоритетних напрямків проведено на   83 
короткотермінових навчальних семінарах на базі відібраних на тендерній 
основі навчальних закладів. 

Зазначені видатки проводились за кодом економічної класифікації 
1170 “Дослідження і розробки, державні програми”. 
                Голова Фонду                                                   М.Чечетов 


