
1. Фонд державного майна УкраТни 661
(найменування головного розпорядника коитв державного бюджету) квк

2. Додатков! видатки/надання кредите загального фонду державного бюджету
2.1 Додатков! видатки/надання кредит!в загального фонду державного бюджету на 2020 рис за бюджетними програмами

(тис, грн.)

Код Найменування 2 0 1 8  рж
(ЗВГГ)

2 0 1 9  рж 
(затверджено)

2 0 2 0  рж (план) Обгрунтування необхгчносп додаткових коигпв загального 
фонду (у тому числ1 шформащя щодо змши цшей державно\ 
полпики та/або показник1в 1х досягнення у раз1 включения 

додаткових видатк1в або надання кредит1в загального фонду 
до Бюджетно! декларацй) на 2020 рж

Ор1€НТОВНИЙ
граничний показник

необхщ но  
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

6611010 Кер1вництво та управлшня у сфер| державного майна 337 302,1 339 410,8 359 013,4 261 887,9

2110 Оплата пращ 250 301,4 250 3042 265 380,0
2120 Нарахування на оплату пращ 54 240,9 55 067,0 58 370,9
2210 Предмети, матер1али, обладнання та швентар 4 9742 3 600,1 2 524,8 8 016,4
2240 Оплата послуг (кр1м комунальних) 9 994,9 8 897,4 9 345,7 167 467,5
2250 Видатки на вщрядження 1 934,1 1 8622 4 009,8 41 5432
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносй'в 7 783,7 14 406,3 15 616,4
2282 Окрем1 заходи по реал1зад11 державних (репональних) 

програм, не В1днесен1 до заход1в розвитку
361,3 478,6 213,4 343,6

2800 1нШ1 ПОТОЧИ 1 видатки 5 251,1 4 795,0 3 552,4 42 951,9
3110 Придбання обладнання I предмет1в довгострокового 

користування
1 962,5 1 365,3

3130 Каштальний ремонт 200,0
3160 Придбання зем.п та нематер1альних актив1в 498,0

ВСЬОГО 337 302,1 339 410,8 359 013,4 261 887,9

Обгрунтування необхщноезз додаткових к о п т  в загального фонду (у тому числ1 шформащя щодо змши шлей державно! полггики та/або показникдв !х досягнення 
у раз1 включения додаткових видатшв або надання кредит1в загального фонду до Бюджетно! деклараций на 2020 рш

У 2020 рощ загальна потреба Фонду державного майна УкраТни складае 620 901,3 тис.грн, враховано граничною межею - 359 013,4 тис.грн, не враховано - 261887,9 тис.грн. 
Недостатнш обсяг фшансових ресуршв ускладнюе виконання державних функщй щодо управлшня об'ектами державно! власност1 на надежному р 1 внI. Обгрунтування 
необх1дност1 додаткових кошт1в та законодавч! шлетави викладеш у п. 12.4 форми 2020-2.

Змша результативних показнишв, яю характеризують виконання бюджетно! програми, у раз! передбачення додаткових к он тв

№
з/п

Найменування Одиниця ВИМ1РУ Джерело шформацй 2020 рж (план) 
в межах

доведених ор!ентовних I 
раничних показншав

2020 рж (план) змши 
у раз1 передбачення додаткових

К0ШТ1В

1 2 3 4 5 6
затрат



2 Кшыасть вщряджень пращвниюв ОД. Накази про 
вёдрядження, 
управлёнський облёк

377,0 4 286,0

3 Вартють придбаного лщензованого програмного 
забезпечення

тис.грн. Договори

4 Витрати, пов'язан1 з оргашзащею скликання та 
проведения загальних збор1в акшопер1в (учасник!в) 
господарських товариств скликаних на вимогу 
Фонду державного майна Украёни

тис.грн. Акта виконаних 
роб1Т

42,0 600,0

продукту
е К1льк1сть судових позов1в, поданих Фондом 

державного майна
од. Управлёнський

облёк
2 Кёлькёсть одиниць придбаного лёцензованого 

програмного забезпечення (лёцензш клёентського 
доступу)

од. Договори, акта 
приймання- 
передач1 наданих 
послуг/накладн1

3 Кёлькёсть одиниць придбаного комп'ютерного та 
периферёйного обладнання

од. Договори, акта 
приймання> 
передач! наданих 
послуг/накладн]

4 Кёлькёсть скликаних на вимогу Фонду державного 
майна Украёни та проведених загальних зборёв 
акцёонерёв (учасникёв) господарських товариств

шт. протоколи 
загальних збор1в 
акц1онер1в 
господарських 
товариств

1,0 10,0

5 Кёлькёсть процесуальних документёв (позовних 
заяв, апеляцёйних та касацёйних скарг, заяв, 
клопотань тощо), поданих Фондом державного 
майна Украёни

од. Управлёнський
облёк

89,0 1 162,0

Я К О С Т !

2 Рёвень погашения кредиторськоё заборгованостё, 
зареестрованоё в органах ДКСУ станом на 
01.01.2018. (крём АР Крим та м. Севастополя)

В1ДС. Звёт про
заборгованёсть за 
бюджетними 
коштами (форма № 
7Д)

Наследии у разё якщо додатковё кошти не будуть передбаченё у 2020 роцё та альтернативнё заходи, яких необхёдно вжити для забезпечення виконання бюджетной 
программ
У разё, якщо додатковё кошти не будуть передбачеш' Фонду, виконання функцёй з управлёння об'ектами державно) власееостё на надежному рёвнё буде ускладнено, оскёльки 
управлёння корпоративними правами держави передбачае участь представникёв держави у загальних зборах акцёонерёв, заседаниях наглядових рад, на яких приймаються 
важливё управлёнськё решения, у тому числе щодо виплати дивёдендёв на державну частку в статутному капеталё господарських товариств. Зменшення вёдряджень вплине на 
якесть виконання функцёй з управления державними корпоративними правами. Не забезпеченё у повному обсязе заходи з виконання органёзацейних функцёй орендодавця, 
заходи, пов'язане з проведениям технёчноё енвентаризацёё захисних споруд цивельноё оборони, управлениям державним майном, яке не увёйшло до статутних капеталев 
господарських товариств у процесё приватизацёё, але перебувае на ёх балансе, з управлениям нерухомого майна загальносоюзних громадських об'еднань колишнього СРСР, 
яке повертаеться у державну власнёсть, заходи, пов'язане з управлениям об'ектами державное' власностё, яке в статутному капеталё мають державну частку. Постае пед 
загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видаткёв, забезпечених граничною межею, надасть можливёсть узяти участь за 89 
процесуальними документами (позовними заявами, апеляцёйними скаргами, касацёйними скаргами, заявами, клопотаннями тощо) проти очекуваних 1 162. Законодавче 
педгрунтя та деталезоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2020-2.



Код Найменування 2018 рж
(ЗВ1Т)

2019 рж 
(затверджено)

2 0 2 0  р ж  (п л а н ) Обгрунтування необхщностг додаткових коптив загального 
фонду (у тому числ1 шформатя щодо змши цтей державно! 
пол1тики та/або показниюв 1х досягнення у раз1 включения 

додаткових видатюв або надання крсдитт загального фонду 
до Бюджетно'1 деклараш!) на 2020 рж

Ор1ентовний 
граничний показник

необхщно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

6611020 Заходи, пов'язаш з проведениям приватизацп 9 742,2 3 7 1 600,0 107 625,9 303 401,9
державного майна

2210 Предмета, матер1али, обладнання та 1нвентар 463^ 303,2 104,6 302,5
2240 Оплата послуг (кр1м комунальних) 4 605,7 364 412,5 101 421,1 288 541,4
2282 Окрем1 заходи по реал1зацн державних (репональних) 442,1 403,6 346,1 370,2

2800
програм, не вщнесеш до заход1в розвитку 
1нш 1 поточш видатки 4 231,2 5 106,6 5 754,1 14 187,8

3110 Придбання обладнання 1 предмета довгострокового 
користування

ВСЬОГО 9 742,2

1 374,1 

371 600,0 107 625,9 303 401,9



Обгрунтування необхщносп додаткових кошпв загального фонду (у тому числ1шформашя щодо змши шлей державно!' пол1тики та/або показнишв !х досягнення 
у раз1 включения додаткових видапав або надання кредипв загального фонду до Бюджетно! декларацп) на 2020 рж

Для проведения Заход1в з приватизацп потреба у коштах складае 411 027,8 тис.грн. Здшснення приватизацп державного майна у 2020 рощ забезпечено на 107 625,9 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 303 401,9 тис.грн.

За напрямком "Забезпечення функщонування едино! комп'ютерно! мереж1 оргашв приватизацп, придбання 1 супроводження програмного забезпечення для здшснення 
процесу приватизаци державного майна" ФДМУ необхщно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено -961,0 тис.грн.:

1) Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями залученими до робгг 13 забезпечення функщонування едино! компьютерно! мереж1 оргашв привавтизацп у т.ч. 
послуг зв'язку за КЕКВ 2240 необхщно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено - 961,0 тис.грн;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до робгг з проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи 
техшчного стану, охорони та збереження об'екпв власноси в особ1 оргашв приватизацп до !х подалыного продажу, наданням юридичних послуг, оплата послуг, що 
надаються суб'ектами ощночно! д1яльносп - суб'ектами господарювання, що залучаються для проведения оцшки майна у процеш приватизацп (корпоратизацй), оцшки 
об'екпв приватизаци, повернутих за решениям суду в державну власнють, оплата послуг ос1б на оргашзацш, залучених до роб1т з виготовлення техшчно! документацй на 
об'ект, оплата послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обл1ку цшних папер1в та обслуговування об1гу цшних папер1в на ринках у цшних 
паперах" ФДМУ необхщно 56 692,2 тис.грн: забезпечено- 16 446,9 тис.грн, не забезпечено -40 245.3 тис.грн.:

1) на оплату послуг, що надаються суб'ектами ощночно! д1яльносп - суб'ектами господарювання, що залучаються для проведения оцшки майна в процес1 приватизацп 
(корпоратизацн), оцшки об'екпв приватизаци, повернутих за ршенням суду в державну власнють за КЕКВ 2240 необхщно - 4 452,0 тис. грн.: забезпечено - 2 615,8 тис. грн., 
не забезпечено -1 836,2 тис. грн.;

2) на оплату послуг, що надаються суб'ектами господарювання, залученими до роб1т з проведения аукцюшв за КЕКВ 2240 необхщно 315,0 тис.грн.: забезпечено - 80,9 
тис.грн., не забезпечено -234,1 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до роб1т з проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи техшчного стану, 
охорони та збереження об'екпв власноси в особ1 оргашв приватизаци до !х подалыного продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхщно 29 586,3 тис.грн.: 
забезпечено - 7 202,6 тис.грн., не забезпечено -22 383,7 тис.грн;

4) на забезпечення функщонування галузевого державного арх1ву фшансових посередниив Фонду державного майна за КЕКВ 2240 необхщно 1 378,5 тис.грн.: забезпечено - 
129,7 тис.грн., не забезпечено -1 248,8 тис.грн;

5) на оплату послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до робД з виготовлення техшчно! документацй на об'ект за КЕКВ 2240 необхщно 872,5 тис.грн.: 
забезпечено - 576,3 тис.грн., не забезпечено -296,2 тис.грн;

6) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного облжу щнних папер1в та обслуговування об1гу щнних папер1в на ринках у цшних 
паперах за КЕКВ 2240 необхщно 146,0 тис.грн.: забезпечено - 87,5 тис.грн., не забезпечено -58,5 тис.грн;

7) на адмшютративний зб1р за проведения державно! реестрацп прав власноси за КЕКВ 2800 необхщно 26,8 тис.грн.: забезпечено - 24,0 тис.грн., не забезпечено -2,8 
тис.грн;

8) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхщно - 19 915,1 тис. грн.: забезпечено - 5 730,1 тис. грн., не забезпечено -14 185,0 тис.грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються радниками (уповноваженими особами) пщ час пщготовки до продажу пакеив акцш" необхщно - 351 600 тис.грн.:



забезпечено - 90 314,2 тис.грн., не забезпечено - 261 285,8 тис.грн;

- За напрямом "Провадження шформацшно! д1яльносп з питань проведения приватизаций управлшня майном державного сектору в пронес! приватизацп, висвтглення 
приватизацшних процеав у засобах масовоУ шформацп, супроводження веб-сайту Фонду державного майна" необхщно 190,8 тис.грн.: забезпечено - 49,0 тис.грн., не 
забезпечено-141,8 тис.грн;

- За напрямом "Фшансування витрат, пов'язаних п  забезпеченням м1жнародно1 д1яльност! у сфер1 приватизацп" необхщно 60,0 тис.грн.: забезпечено - 15,4 тис.грн., не 
забезпечено -44,6 тис.грн;

- За напрямом "Видання та розповсюдження офщшних друкованих видань Фонду державного майна" необхщно 475,3 тис.грн.: забезпечено - 122,1 тис.грн., не забезпечено - 
353,2 тис.грн:

1) на послуги з друку газета "Вщомост1 приватизацп". Придбання паперу, шпвок-кальок для фотоформ, витратних матер1ал1в для друку за КЕКВ 2210 необхщно - 407,1 тис. 
грн.: забезпечено - 104,6 тис. грн., не забезпечено -302,5 тис. грн.;

2) на експедирування за КЕКВ 2240 необхщно - 68,2 тис. грн.: забезпечено - 17,5 тис. грн., не забезпечено -50,7 тис. грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та пщвшцення квал1ф1кацн кадр1в оргашв приватизацй та ос1б, представниюв держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та ос1б, я и  включеш до складу наглядових рад, рев1зшних ком1сш" необхщно 716,3 тис.грн.: забезпечено - 346,1 тис.грн., не 
забезпечено -370,2 тис.грн.

У 2020 рощ загальна потреба Фонду державного майна Украши складае 411 027,8 тис.грн, враховано граничною межею - 107 625,9 тис.грн, не враховано - 303 401,9 тис.грн 

Змша результативних показникзв, як! характеризують виконання бюджетно!' програми, у раз! передбачення додаткових кошт1в

№
з/п

Найменування Одиниця ВИМ1РУ Джерело шформацп 2020 рж (план) 
в межах

доведених ор1ентовних г 
раничних показниюв

2020 рж (план) змши 
у раз1 передбачення додаткових

КОШТ1В

1 2 3 4 5 6
затрат

1 Техн1чна шдтримка единой комп'ютерно! мереж1 

орган1в приватизацп
тис.грн. Договори, акта 

приймання- 
передач! наданих 
послуг

332,2 1 293,2

. 4 Оцшка майна у процес1 приватизацй 
(корпоратизацп) та об'скт1в приватизацй, 
повернутих за решениям суду в державну власшсть

тис.грн. Внутр^шньогоспода 
рський облж

2 615,8 4 452,0

5 Проведения обов'язкового еколопчного аудиту, 
аудиту, експертизи техшчного стану, аукцюшв, 
обслуговування об1гу Ц1ННИХ папер1в на ринках у 
Ц1нних паперах

тис.грн. Внутргшньогоспода 
рський Обл1К

7 202,6 315,0

6 Оплата послуг перекладу тис.грн. Договори про 
закушвлю послуг

15,4 60,0

7 Придбання паперу, шпвок-кальок для фотоформ, 
витратних матер1ал1в для друку газета "Вщомост1 

приватизацй"

тис.грн. Внутр1шньогоспода 
рський обЛ1К

104,6 407,1

8 Експедирування газета "Шдомоеп приватизашГ тис.грн. Внутр1шньогоспода 
рський обл1К

17,5 68,2



9 Оплата послуг, пов'язаних п навчанням та тис.грн. Управлшський 346,1 716,3
тдвищенням квал1фжапм оцшювач1в та 
уповноважених ос!б з управлшня державними 
корпоративними правами

о б л Ж

10 Оплата послуг радникш (уповноважених ос1б), тис.грн. Договори, акта 90 314,2 351 600,0
залучених до продажу об'екпв приватизацй приймання- 

передач1, надання 
послуг

продукту

1 Кшынсть наданих з в т в  про ошнку об'гкпв, що од. Внутр1шньогоспода 151,0 257,0
тдлягають приватизацй рський обл1к

3 Кшьюсть укладених договор1в кутвльпродажу 
державного майна, стан виконання яких буде 
контролюватись, щодо виконання умов договор1в 
приватизацй

од. Договори 183,0 698,0

5 Кшьюсть проданих об'екпв од. ЗВ1ТИ 100,0 384,0
управлшського
О б Л 1 К у

7 Кшьюсть репональних вщдшень Фонду од. Договори, акта 6,0 25,0
державного майна Украши пщключених до е д и н о ! приймання-
комп’ютерно1 мереж1 оргашв приватизацй передач! наданих 

послуг
8 Кшьюсть обладнаних автоматизованих робочих од. Управлшський 20,0 78,0

М1сць для здшснення процесу приватизацй 
державного майна (шформатизащя)

Обл1К

9 КШЬЮСТЬ договоров про ошнку Об'еКТ1В, що 
тдлягають приватизацй

од. Договори 151,0 257,0

10 КШЬЮСТЬ шдготовлених 1 розмщених публжацш, од. Внутр1шньогоспода 13,0 52,0
повщомлень рський Обл1К

11 Обсяг послуг з перекладу документе сторшок Договор про 
закушвлю послуг

128,0 500,0

12 Кшьюсть тиражт видання газета "Шдомосп шт. ЗвГГИ 2 672,0 10 400,0
приватизацй" управлшського

о б Л 1 К у

13 Кшьюсть проведения семшар|в з навчання од. ЗВ1ТИ 20,0 42,0
пращвниюв органов приватизацй, та оаб. управлшського
представниюв держави, яю беруть участь у 
загальних зборах товариств, та оаб , яю включен! до 
складу наглядових рад, рсвглйних комюш

обЛ1Ку

14 Кшьюсть ос 10, як1 пройшли навчання та оаб ЗВ1ТИ 108,0 225,0
шдвищення квал1фжацй кадр1в оргашв управл1нського
приватизацй та оаб, представниюв держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та оаб,

О О Л 1 К у

як1 включеш до складу наглядових рад, рев1зшних
К О М 1 С 1 Й

15 Кшьюсть ж 1н о к ,  яю пройшли навчання та ос 16 Зв1ТИ 79,0 164,0
шдвищення квал|ф!кацй кадр|в оргашв управлшського
приватизацй та ос1б, представниюв держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та оЫб, 
яю включен! до складу наглядових рад, ревгзгйних
К О М 1 С 1 Й

облику



16 Кшькють чоловшв, як1 пройшли навчання та ОС1б Зв1ТИ 30,0 61,0
пщвищення квал1фжацй кадр1в оргашв управл1нського
приватизаци та оаб , представниюв держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та 0016, 
як1 включеш до складу наглядових рад, рев1зшних
К0М1С1Й

ОбЛ1Ку

17 Юлыисть проданих об'ект1в приватизаций для 
шдготовки до продажу яких залучалися радники

шт. Р1шення Уряду 4,0 16,0

18 Кшькють радниюв, залучених до продажу об'сктлв 
приватизаци, пояким плануеться здШснити оплату 
послуг за бюджетш кошти у 2019 - 2020 роках

шт. Р1шення Уряду 4,0 16,0

19 Кшькють процесуальних документе (позовних од. Управл1нський 93,0 322,0
заяв, апеляцшних скарг, касацшних скарг, заяв, 
клопонать, тощо), поданих Фондом державного 
майна Украши

обЛ1К

ефективносп

1 Надходження конгпв до Державного бюджету тис.грн. ЗВ1ТИ 1 309 229,0 5 000 000,0
Украши вщ приватизацО державного майна управлшського

Обл1Ку
3 Середня варт1сть автоматизованого робочого М1сця тис.грн. Договори, акта 12,1 12,1

для здшснення процесу приватизацй державного 
майна

приймання-
передач1/накладн1

4 Середня вартють 1 стор1нки перекладу тис.грн. Договори про 
закуп1влю послуг

0,1 0,1

5 Середня варт1сть навчання 1 слухача тис.грн. Управл1нський
обл1К

3,1 3,1

6 Середня вар псть судового збору за подання одного тис.грн. Управлшський 368,9 368,9
процесуального документа (позовно! заяви, 
апеляц1йно1 та касац1йно1 скарги, заяви, 
клопотання, тощо)

Обл1К

ЯКОСТ1

1 Р1вень виконання планових обсяг1в надходження В1ДС. ЗВ1ТИ 100,0 100,0
кошт1в вщ приватизаци державного майна до 
Державного бюджету Украши

управлшського
0бл1ку

2 Ргвень виконання планових обсяпв надходження В1ДС. ЗВ1ТИ 100,0 100,0
кошт1в до Державного бюджету Украши вьч управл1нського
продажу земельних дшянок
несптьськогосподарського призначення або прав на 
них, що перебувають у державнш власност1, на 
яких розташован1 об'екти, що шдлягають 
приватизацй (згщно ЗУ ''Про приватизащю 
державного майна" вщ 04.03.1992 № 2163-ХН)

0бЛ1Ку

3 Р1вень забезпечення автоматизованими робочими В1ДС. Управл1нськнй 31,8 31,8
м1сцями для зд1йснення процесу приватизац11 
державного майна

ОбЛ1К

4 Частка справ, за якими прийнято р1шення на В1ДС. Управлшський 100,0 100,0
користь Фонду державного майна Украши 0бЛ1К



Наслщки у раз! якгшо додатков! кошти не будуть передбачеш у 2020 рощ та альтернативш заходи, яких необхщно вжитн для забезпечення виконання бюджетно! 
програми
Для проведения Заход1в з приватизацн потреба у коштах складае 411 027,8 тис.грн. Здшснення приватизацн державного майна у 2020 рощ забезпечено на 107 625,9 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 303 401,9 тис.грн.

За напрямком "Забезпечення функцюнування едино!' комп'ютерно! мереж1 оргашв приватизацн, придбання I супроводження програмного забезпечення для здшснення 
пронесу приватизацн державного майна" ФДМУ необхщно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено -961,0 тис.грн.:

1) Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями залученими до робД 13 забезпечення функцюнування едино! компьютерно! мереж1 оргашв привавтизацп у т.ч. 
послуг зв'язку за КЕКВ 2240 необхщно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено - 961,0 тис.грн;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до робгг з проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи 
техничного стану, охорони та збереження об'екпв власносп в особ1 оргашв приватизацн до !х подалыного продажу, наданням юридичних послуг, оплата послуг, що 
надаються суб'ектами ощночно! д1яльносп - суб'ектами господарювання, що залучаються для проведения ощнки майна у процеа приватизацн (корпоратизацп), ощнки 
об'екпв приватизацн, повернутих за р1шенням суду в державну власшсть, оплата послуг ос1б на оргашзацш, залучених до робгг з виготовлення техшчно! документацп на 
об'ект, оплата послуг, що надаються депозитариями установами щодо депозитарного облку щнних папер1в та обслуговування об1гу щнних папер1в на ринках у щнних 
паперах" ФДМУ необхщно 56 692,2 тис.грн: забезпечено- 16 446,9 тис.грн, не забезпечено -40 245.3 тис.грн.:

1) на оплату послуг, що надаються суб'ектами ощночно! д1яльност1 - суб'ектами господарювання, що залучаються для проведения ощнки майна в процеш приватизацн 
(корпоратизацп), ощнки об'екпв приватизацн, повернутих за ршенням суду в державну власшсть за КЕКВ 2240 необхщно - 4 452,0 тис. грн.: забезпечено - 2 615,8 тис. грн., 
не забезпечено -1 836,2 тис. грн.;

2) на оплату послуг, що надаються суб'ектами господарювання, залученими до робгг з проведения аукцюшв за КЕКВ 2240 необхщно 315,0 тис.грн.: забезпечено - 80,9 
тис.грн., не забезпечено -234,1 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до робгг з проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи техшчного стану, 
охорони та збереження об'екпв власносп в особ! оргашв приватизацн до !х подалыного продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхщно 29 586,3 тис.грн.: 
забезпечено - 7 202,6 тис.грн., не забезпечено -22 383,7 тис.грн;

4) на забезпечення функцюнування галузевого державного арх1ву фшансових посереднишв Фонду державного майна за КЕКВ 2240 необхщно 1 378,5 тис.грн.: забезпечено - 
129,7 тис.грн., не забезпечено -1 248,8 тис.грн;

5) на оплату послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до роб1т з виготовлення техшчно! документацп на об'ект за КЕКВ 2240 необхщно 872,5 тис.грн.: 
забезпечено - 576,3 тис.грн., не забезпечено -296,2 тис.грн;

6) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного облжу щнних папер1в та обслуговування об1гу щнних папергв на ринках у щнних 
паперах за КЕКВ 2240 необхщно 146,0 тис.грн.: забезпечено - 87,5 тис.грн., не забезпечено -58,5 тис.грн;

7) на адмшютративний збёр за проведения державно! реестращ! прав власносп за КЕКВ 2800 необхщно 26,8 тис.грн.: забезпечено - 24,0 тис.грн., не забезпечено -2,8 
тис.грн;

8) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхщно - 19 915,1 тис. грн.: забезпечено - 5 730,1 тис. грн., не забезпечено -14 185,0 тис.грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються радниками (уповноваженими особами) пщ час подготовки до продажу пакепв акщй" необхщно - 351 600 тис.грн.: 
забезпечено - 90 314,2 тис.грн., не забезпечено - 261 285,8 тис.грн;



- За напрямом "Провадження шформацшно! д1яльносп з питань проведения приватизацн, управлшня майном державного сектору в процеа приватизацн, висвплення 
приватизащйних процешв у засобах масово!шформацп, супроводження веб-сайту Фонду державного майна" необхщно 190,8 тис.грн.: забезпечено - 49,0 тис.грн., не 
забезпечено-141,8 тис.грн;

- За напрямом "Фшансування витрат, пов'язаних :з забезпеченням м1жнародно! д1яльност1 у сфер1 приватизацн" необхщно 60,0 тис.грн.: забезпечено - 15,4 тис.грн., не 
забезпечено -44,6 тис.грн;

- За напрямом "Видання та розповсюдження офщшних друкованих видань Фонду державного майна" необхщно 475,3 тис.грн.: забезпечено - 122,1 тис.грн., не забезпечено - 
353,2 тис.грн:

1) на послуги з друку газети "Вщомост1 приватизацн". Придбання паперу, шпвок-кальок для фотоформ, витратних матер1ал1в для друку за КЕКВ 2210 необхщно - 407,1 тис. 
грн.: забезпечено - 104,6 тис. грн., не забезпечено -302,5 тис. грн.;

2) на експедирування за КЕКВ 2240 необхщно - 68,2 тис. грн.: забезпечено - 17,5 тис. грн., не забезпечено -50,7 тис. грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та шдвищення квал1фкацн кадр1в орган:в приватизацн та ос!б, представниюв держави, як: 
беруть участь у загальних зборах товариств, та ос1б, ям  вюпочеш до складу наглядових рад, рев1зшних комюш" необхщно 716,3 тис.грн.: забезпечено - 346,1 тис.грн., не 
забезпечено -370,2 тис.грн.

У 2020 рощ загальна потреба Фонду державного майна Украши складае 411 027,8 тис.грн, враховано граничною межею - 107 625,9 тис.грн, не враховано - 303 401,9 
тис.грн

Таким чином загальна потреба ФДМУ для здшснення приватизацн державного майна у 2019 рощ з метою наповнення Державного бюджету УкраТни складае 411 027,8 тис. 
грн. Доведена гранична межа на зазначеш ц ш  становить 107 625,9 тис.грн. (26,2% вщ потреби).
Недостатнш обсяг контв, передбачений на здшснення процесу приватизацн державного майна у 2019 рощ, приведе до виконання планових завдань з наповнення 
Державного бюджету Украши в неповному обсязь

(тис, грн.)

Код Найменування 2018 рж 
(ЗВ1Т)

2019 р1к 
(затверджено)

2020 рш (план) Обгрунтування необхщност1 додаткових конгпв загального 
фонду (у тому числ1 1нформац1я щодо змши цшей державно! 
пол1тики та/або показник:в !х досягнення у раз1 включения 

додаткових видатк1в або надання кредит 1в загального фонду 
до Бюджетно! декларац:!) на 2020 р:к

Ор1€НТОВНИЙ
граничний показник

необхщно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

6611040 Розвиток електронного урядування у сфер| 1 999,0
державного майна

6611040 Розвиток електронного урядування у сфер| 1 999,0
державного майна

2240 Оплата послуг (кр1м комунальних) 1 750,0
3110 Придбання обладнання 1 предмета довгострокового 249,0

користування
ВСЬОГО 1999,0

Обгрунтування необхщност1 додаткових к о и тв  загального фонду (у тому числ1 шформашя щодо змши шлей державно! пол1тики та/або показникчв !х досягнення 
у раз! включения додаткових видатк1в або надання кредит1в загального фонду до Бюджетно! декларацп) на 2020 р1к



Змша результативних показниклв, як1 характеризують виконання бюджетно! программ, у раз! передбачення додаткових кошт1в

№
з/п

Найменування Одиниця ВИМ1ру Джерело шформаци 2020 р1к (план) 
в межах

доведених ор^ентовних I 
раничних показншав

2020 р1к (план) змши 
у раз1 передбачення додаткових

КОШ Т1В

1 2 3 4 5 6

Наслщки у раз! якщо додатков! кошти не будуть передбачеш у 2020 рощ та альтернативш заходи, яких необхщно вжити для забезпечення виконання бюджетно!' 
программ

ВСЬОГО: 349 043,3 711010,8 466 639,3 565 289,8



2.2 Додаткош видатки/надання кредитив загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)

Код Найменування 2021 р!к(план) 2022 р1к (план) Обгрунтування необхщносп додаткових копгпв 13 
загального фонду (у тому числ1 шформащя щодо змши шлей 

державноГ пол1тики та/або показникш Гх досягнення у раз1 
включения додаткових видатк1в або надання кредипв 

загального фонду до БюджетноГ декларац|Г) на 2021 1 2022

Ор1€НТОВН1 граничш 
показники

необхщно 
додатково (+)

Ор1€НТОВН1 граничш 
показники

необхщно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 р^ки

6611010 Кер1вництво та управлшня у сфер! державного майна 386 238,9 277 948,0 414 373,8 293 719,9
2110 Оплата пращ 286 672,0 308 890,1
2120 Нарахування на оплату пращ 63 067,8 67 955,8
2210 Предмети, матер1али, 

обладнання та швентар
2 668,6 8 473,3 2 810,2 8 922,4

2240 Оплата послуг (кр1м 
комунальних)

8 745,9 178 145,6 8 168,8 188 628,0

2250 Видатки на вщрядження 4 238,4 43 911,2 4 463,0 46 238,5
2270 Оплата комунальних послуг 

та енергоноспв
16 865,7 17 894,5

2282 Окремх заходи по реал1зацп 
державних (репональних) 
програм, не В1днесен1 до 
заход1в розвитку

225,6 363,2 237,5 382,4

2800 1НШ1 ПОТОЧН1 видатки 3 754,9 45 400,2 3 953,9 47 806,4
3110 Придбання обладнання 1 

предмет1в довгострокового 
користування

1 443,1 1 519,6

3130 Каттальний ремонт 211,4 222,6
всього 386 238,9 277 948,0 414 373,8 293 719,9

Обгрунтування необхщност1 додаткових кошт1в 13 загального фонду (у тому числ1 шформащя щодо змши щлей державно! полггики та/або показниюв !х 
досягнення у раз1 включения додаткових видатюв або надання кредит1в загального фонду до Бюджетно! декларацн) на2021 1 2022 роки
У 2021 рощ загальна потреба Фонду державного майна Украши складае 664 186,9 тис.грн, враховано граничною межею - 386 238,9 тис.грн, не враховано - 277 948,0 тис.грн. 
У 2022 рощ загальна потреба складае 708 093,7 тис.грн, враховано - 414 373,8 тис.грн. Не враховано - 293 719,9 тис.грн.
Недостатнш обсяг фшансових ресурЫв, що передбачаеться Фонду на здшснення повноважень у сфер! державного майна ускладнюе управлшня об'ектами державно! 
гласность Обгрунтування необхщност! додаткових кои тв  та законодавчг шдстави викладеш у п. 12.4 форми 2020-2.

Змша результативних показниюв бюджетно! програми, у раз! передбачення додаткових кошт1в

№
з/п

Найменування Одиниця
ВИМ1РУ

Джерело шформацп 2021р1к (план) в 
дежах доведених 

ор1ентовних 
граничних 
показниюв

2021 р1к (план) 
змши 
у раз1

передбачення
додаткових

КОШТ1В

2022 р1к (план) в 
межах доведених

Ор1€НТОВНИХ

граничних
показниюв

2022 р1к (план) 
змши 
у раз1

передбачення
додаткових

копгпв
1 2 3 4 5 6 7 8

затрат
1 Кшыасть вщряджень пращвниюв од. Накази про 377,0 4 283,0 376,0 4 276,0

вщрядження,
___________________________________________________________________ управл!нський обЛ1К_______________________________________________________________



2 Витрати, пов'язаш з оргашзащею скликання та тис.грн. У;правл1нський обл1к, 44,4 634,2 46,7 667,8
проведения загальних збор1в акшонер1в 
(учасниюв) господарських товариств скликаних 
на вимогу Фонду державного майна Украши

акта виконаних робп

продукту
1 Кшькють процесуальних докуменИв (поданих од. Управл1нський обл1к 90,0 1 175,0 88,0 1 151,0

заяв, апеляшйних та касац1йних скарг, заяв, 
клопотань тощо), поданих Фондом державного 
майна Украши

2 Кшьюсть скликаних на вимогу Фонду державного шт. Протоколи загальних 1,0 8,0 1,0 8,0
майна Украши та проведения загальних збор1в збор1в акц10нер1в
актонерш (учасниюв) господарських товариств (учасник1в)

господарських
товариств

ефективност!
1 Середнш розм1р судового збору за подання одного тис.грн. Управл1нський обл1к 41,0 41,1 44,1 44,3

процесуального документа (позовно! заяви, 
апеляцшноГ та касацшноГ скарги, заяви, 
клопотання тощо)______________________

Наслщки у раз1 якшо додатков1 кошти не будуть передбачеш у 2021-2022 роках та альтернативш заходи, яких необхщно вжити для забезпечення виконання 
бюджетно! програми
У раз1, якщо додатков1 кошти не будуть передбачеш Фонду, виконання функцш з управлшня об'ектами державно! власносп на надежному р1вш буде ускладнено, оскшьки 
управлшня корпоративними правами держави передбачае участь представншпв держави у загальних зборах акщонер1в, заеданиях наглядових рад, на яких приймаються 
важлив1 управлшсью р1шення, у тому числ1 щодо виплати див1денд1в на державну частку в статутному каппит господарських товариств. Зменшення В1дряджень вплине на 
ямсть виконання функцш з управлшня державними корпоративними правами. Не забезпечеш у повному обсяз1 заходи з виконання оргашзацшних функцш орендодавця, 
заходи, пов'язаш з проведениям техшчно! швентаризацй захисних споруд цившьно! оборони, управлшням державним майном, яке не увшшло до статутних капггал1в 
господарських товариств у процеа приватизацй, але перебувае на !х баланс^ з управлшням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'еднань колишнього СРСР, 
яке повертаеться у державну власшсть, заходи, пов'язаш з управлшням об’ектами державно! власносН, ям в статутному каштал1 мають державну частку. Постае шд 
загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатмв, забезпечених граничною межею, надасть можливють узяти участь у 2021 рощ за 
90 процесуальними документами (позовними заявами, апеляцшними скаргами, касацшними скаргами, заявами, клопотаннями тощо), у 2022 рощ - за 88 процесуальними 
документами, проти очжуваних у 2021 рощ - 1 175, у 2022 рощ - 1 151. Законодавче гадгрунтя та детал1зоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2020-2.

(тис. грн.)
Код Найменування 2021 рж (план) 2022 р!к (план) Обгрунтування необх1дност1 додаткових кошпв 13 

загального фонду (у тому числг 1нформашя щодо змши тлей 
державно! пол]тики та/або показниюв !х досягнення у раз!

включения додаткових видатюв або надання кредит! в 
загального фонду до Бюджетно! декларацп) на 2021 1 2022

ор!€нтовш граничш 
показники

необхщно 
додатково (■•')

ор1снтовю граничш 
показники

необх1дно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 р^ки

6611020 Заходи, пов'язаш з проведениям приватизацп 107 625,9 326 830,5 107 625,9 325 186,4
державного майна

2210 Предмети, матер1али, 
обладнання та швентар

104,6 325,7 104,6 324,1

2240 Оплата послуг (кр1м 
комунальних)

101 421,1 310 769,3 101 421,1 309 209,4

2282 Окрем1 заходи по реал1зац11 
державних (репональних) 
програм, не вщнесен1 до 
заход1в розвитку

346,1 411,0 346,1 4082

2800 1нШ1 ПОГОЧН1 видатки 5 754,1 15 324,5 5 754,1 15 244,7
всього 107 625,9 326 830,5 107 625,9 325 186,4



Обгрунтування необхщносп додаткових коштчв 13 загального фонду (у тому числ1 шформашя щодо змши шлей державно!' полггики та/або показнишв Тх 
досягнення у раз1 включения додаткових видатюв або надання кредит!в загального фонду до Бюджетно!' декларацн) на2021 1 2022 роки
Для проведения Заход1в з проведениям приватизацн потреба у коштах у 2021 рощ складае 434 456,4 тис.грн. у 2022 рощ - 432 812,3 тис.грн. Процес приватизацн 
забезпечено на 107 625,9 тис.грн та 107 625,9 тис.грн вщповщно. Не забезпечено у 2021 рощ - 326 830,5 тис.грн (КЕКВ 2210 - 325,7 тис.грн, КЕКВ 2240 - 310 769,3 тис.грн, 
КЕКВ 2282- 411,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 15 324,5 тис.грн.)
Не забезпечено у 2022 рощ - 325 186,4 тис.грн (КЕКВ 2210 - 324,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 309 209,4 тис.грн. КЕКВ 2282 - 408,2 тис.грн. КЕКВ 2800 - 15 244,7 тис.грн..) 
Недостатнш обяг фшансових ресуршв, що передбачаеться Фонду державного майна УкраУни у 2021-2022 роках унеможливлюе шдготовку об'екпв державно!' власносп до 
приватизацн, веде до уповшьнення процес1в реформування власносп та ускладнюе наповнення Державного бюджету УкраУни вщповщними надходженнями.

Змша результативних показниюв бюджетно!' програми, у раз! передбачення додаткових кошт1в

№
з/п

Найменування Одиниця
ВИМ1ру

Д ж е р е л о  ш ф о р м а ц й 2 0 2 1 р ж  ( п л а н )  в  

ч е ж а х  д о в е д е н и х
Ор10НТОВНИХ

г р а н и ч н и х

п о к а з н и ю в

2 0 2 1  рис (п л а н )  

ЗМ1НИ

У раз1
п е р е д б а ч е н н я

додаткових
КОНГГ1В

2 0 2 2  р1к ( п л а н )  в  

м е ж а х  д о в е д е н и х
Ор1СНТОВНИХ
г р а н и ч н и х
показниюв

2 0 2 2  р ж  (п л а н )  

ЗМ1НИ

у раз1
п е р е д б а ч е н н я

д о д а т к о в и х
КОШТ1В

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

1 Техшчна пщтримка едино! комп’ютерно! мереж1 
оргашв приватизацн

тис.грн. Договори, акти 
приймання-передач1, 
надання послуг

332,2 1 366,9 332,2 1 361,7

2 Оцшка майна у гтроцесч приватизацн 
(корпоратизацн) та об'екпв приватизацн, 
повернутих за рмпенпям суду в державну власнють

тис.грн. Внутр1шньогосподарсь 
КИЙ обЛ1К

2 615,8 4 705,8 2 615,8 4 688,0

3 Проведения обов'язкового еколопчного аудиту, 
аудиту, експертизи техшчного стану, аукцюшв, 
обслуговування обггу цшних папер2в на ринках у 
цшних паперах

тис.грн. Внутр1шньогосподарсь 
кий облгк

7 202,6 31 272,7 7 202,6 31 154,4

4 Супроводження веб-сайту Фонду, послуги 
електронного зв'язку

тис.грн. Внутр1шньогосподарсь 
кий облж

49,0 201,7 49,0 200,9

5 Оплата послуг з перекладу тис.грн. Договори про 
закуп!влю послуг

15,4 63,4 15,4 63,2

6 Придбання паперу, шивок-кальок для фотоформ, 
витратних матер1ал1в для друку газета "Вшомосп 
приватизащГ

тис.грн. Внутрннньогосподарсь 
кий обл1к

104,6 430,3 104,6 428,7

7 Експедирування газета "Вщомостт приватизацп" тис.грн. Внутр1шньогосподарсь 
КИЙ ОбЛ1К

17,5 72,1 17,5 71,8

8 Оплата послуг, пов'язаних п  навчанням та 
пщвищенням квал1ф1кащ! оцщювач1в та 
уповноважених ос1б з управлшня державними 
корпоративними правами

тис.грн. Управл1нський обл!к 346,1 757,1 346,1 754,3

9 Оплата послуг радниюв (уповноважених 0С1б), 
залучених до продажу об'ект!в приватизац!!

тис.грн. Договори, акти 
приймання-передач1, 
надання послуг

90 314,2 371 641,2 90 314,2 370 234,8

продукту

1 Юльк1сть обладнаних автоматизованих робочих 
М1сць для зд1йснення пронесу приватизац11 
державного майна (1нформатизащя)

од. Управл1нський облж 1 2 ,0 50,0 5,0 2 0 ,0

2 К1льк1сть репональних В1ддшень Фонду 
державного майна Украши пщключених до едино1 
комп'ютерно! мереж1 орган1в приватизац11

од. Договори, акти 
приймання-передач1, 
наданих послуг

6 ,0 25,0 6 ,0 25,0

3 Кшькють проданих об'екпв од. Зв1ти управл1нського 67,0 255,0 59,0 227,0
обл!Ку



4 Кшьюсть договор1в про оцшку об'еКПВ, що од. Договори 84,0 152,0 65,0 118,0
пщлягають приватизацй

5 Кшьюсть наданих з в т в  про оцшку об'екпв, що од. В нутр 1 ш ньо юс 1 юдарсь 85,0 152,0 65,0 118,0
пщлягають приватизацй КИЙ обЛ1К

6  Кшьюсть укладених договор1в кутвлнпродажу од. Договори 164,0 661,0 160,0 643,0
державного майна, стан виконання яких буде 
контролюватись, щодо виконання умов договор1в 
приватизацй

7 Кшьюсть пщготовлених 1 розмщених публжашй. од. Внутр1шньогосподарсь 12,0 52,0 12,0 52,0
повщомлень КИЙ обл1К

8 Обсяг послуг з перекладу докуменпв сторшок Догов1р про закушвлю 
послуг

121,0 500,0 122,0 500,0

9 Кшьюсть тиранов видання газети "Вщомосп шт. ЗВ1ТИ упраВЛ1НСЬКОГО 2 528,0 10 400,0 2 544,0 10 400,0
приватизацй" ОбЛ1Ку

10 Кшьюсть проведения семшарш з навчання од. Зв1ти управл1нського 19,0 42,0 19,0 42,0
пращвниюв оргашв приватизацй', та ослб, 
представниюв держави, яю беруть участь у 
загальних зборах товариств, та ос1б, яю включен! 
до складу наглядових рад, ревгнйних комюш

оолжу

11 Кшьюсть 0С1б, яю пройшли навчання та 0С1б Зв1ти управлгнського 102,0 225,0 102,0 225,0
шдвищення квал|фжацй кадр1в орган!в 
приватизацй та ошб, представник1в держави, як! 
беруть участь у загальних зборах товариств, та 
ос!б, як1 включен! до складу наглядових рад, 
ревЫйних ком1С1Й

облжу

12 К1льк1сть ж1нок, як! пройшли навчання та 0С1б Зв1ТИ упраВЛ1НСЬКОГО 74,0 161,0 72,0 157,0
шдвищення квал1ф|кацй кадр!в орг ан!в 
приватизацй та ОС16, представниюв держави, як! 
беруть участь у загальних зборах товариств, та 
ос1б, як1 включен! до складу наглядових рад,
реВ131ЙНИХ КОМ1С1Й

0бл1ку

13 Юлькють чолов1к1в, як1 пройшли навчання та ОС 16 Зв1ти управлшського 29,0 64,0 31,0 68,0
шдвищення квал1фжацн кадр1в орган1в 
приватизацй та особ, представниюв держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та 
ос1б, як! включен! до складу наглядових рад, 
ревгнйних КОМ1С1Й

обЛ1Ку

14 К1льк1сть проданих об'екпв приватизацй, для од. Р1шення Уряду 2,0 9,0 2,0 9,0
п1дготовки до продажу яких залучалися радники

15 Кшьюсть радниюв, залучених до продажу об'екпв од. Р1шення Уряду 2,0 9,0 2,0 9,0
приватизацй, по яким плануеться здшенити 
оплату послуг за бюджетн1 кошти у 2021 -2022 
роках

16 Кшьюсть процесуальних докуменпв (позовних од. УправЛ1НСЬКИЙ обл!К 86,0 315,0 84,0 307,0
заяв, апеляцшних скарг, касацшних скарг, заяв, 
клопотань, тощо), поданих Фондом державного 
майна Украши

ефективносп

1 Середня вартють автоматизованого робочого тис.грн. Договори, акти 12,1 12,1 12,1 12,1
М1сця для здшенення процесу приватизацй 
державного майна

приймання-
передачйнакладн1

2 Надходження кошнв до Державного бюджету тис.грн. Зв1ти управл!нськ010 1 486 353,0 6 000 000,0 1 491 998,0 6 000 000,0
Украши В1Д приватизацй державного майна обл1ку

3 Середня варпсть 1 сторшки перекладу тис.грн. Догов1р про закуп!влю 0,1 0,1 0,1 0,1
послуг



5 Середня варпсть судового збору за подання тис.грн. 
одного процесуального документа (позовно! заяви, 
апеляшйно! та касащйно! скарги, заяви, 
клопотання, тощо)

Управл!нський облж 368,9 368,9 368,9 368,9

Я К О С Т 1

1 Ршень забезпечення автоматизованими робочими вщс. 
М1сцями для зд1йснення пронесу приватизаци 
державного майна

Управлшський обл1к 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Р1вень виконання планових обсяпв надходження вщс. 
кошпв вщ приватизаци державного майна до 
Державного бюджету Украши

Зв1ти управлшського 
обл!ку

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

3 Частка справ, за якими прийнято рплення на вщс. 
користь Фонду державного майна Украши

Управлшський облж 100,0 100,0 100,0 100,0

Наслщки у раз1 якщо додатков! кошти не будуть передбачеш у 2021-2022 роках та альтернативш заходи, яких необхщно вжити для забезпечення виконання 
бюджетно! программ
Для проведения Заход1в з проведениям приватизаци потреба у коштах у 2021 рощ складае 434 456,4 .тис.грн. у 2022 рощ - 432 812,3 тис.грн. Процес приватизаци 
забезпечено на 107 625,9 тис.грн та 107 625,9 тис.грн вщповщно. Не забезпечено у 2021 рощ - 326 830,5 тис.грн (КЕКВ 2210 - 325,7 тис.грн, КЕКВ 2240 - 310 769,3 тис.грн, 
КЕКВ 2282- 411,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 15 324,5 тис.грн.)
Не забезпечено у 2022 рощ - 325 186,4 тис.грн (КЕКВ 2210 - 324,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 309 209,4 тис.грн. КЕКВ 2282 - 408,2 тис.грн. КЕКВ 2800 - 15 244,7 тис.грн..) 
Недостатнш обяг фшансових ресурс1в, що передбачаеться Фонду державного майна УкраТни у 2021-2022 роках унеможливлюе шдготовку об'екпв державно! власносп до 
приватизаци, веде до уповшьнення процессе реформування власност! та ускладшое наповиення Державного бюджету УкраУни вщповщними надходженнями._____________

(пр1звище та жидали)


