ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
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Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 15 липня 2020 року № 1209 (із змінами)

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України»,
враховуючи наказ Фонду державного майна України від 19 грудня 2012 року
№ 4008 «Про затвердження Порядку розроблення і виконання планів діяльності
Фонду державного майна України на плановий та два бюджетні періоди, що
настають за плановим» (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести
зміни до Середньострокового плану діяльності Фонду
державного майна України на 2021 - 2023 роки, затвердженого пунктом 1
наказу Фонду державного майна України від 15 липня 2020 року № 1209
(із змінами), доповнивши його розділом 4 «Бюджетні програми», що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

Додаток до наказу Фонду
державного майна України
від 04.03.2021 № 349

4. Бюджетні програми
№
з/п

Завдання

КПКВК і назва
бюджетної програми

1
2
3
041 Масштабна прозора приватизація державної власності.
Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна
1.
0411. Забезпечити процес приватизації
об’єктів
державної
власності
та
надходження коштів
від приватизації
державного майна до державного бюджету
КПКВК 6611020
в обсягах, встановлених законом про
“Заходи, пов’язані
державний бюджет.
з
проведенням
2.
0413. Впровадити удосконалену процедуру
приватизації
підготовки до приватизації та продажу
державного майна”
об’єктів, здатну щорічно опрацьовувати
до 500 об’єктів.
3.
0414. Забезпечити продаж 300+ об’єктів
малої приватизації щороку.
Усього за стратегічною ціллю:
042 Організація ефективного управління державною власністю
1.
0421. Забезпечити надходження
до КПКВК 6611010
державного бюджету коштів від оренди “Керівництво та
державного майна, розробити та вжити управління у сфері
заходів з метою мінімізації втрат від державного майна”
негативного
впливу
на
діяльність
орендарів державного майна заходів щодо
запобігання
поширенню
гострої
респіраторної хвороби COVID-19

КФКВ

4

0411

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними
програмами
(тис. гривень)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
(план)
(прогноз)
(прогноз)
загальний
спеціальзагальний
спеціаль- загальний спеціальний
фонд
ний фонд
фонд
ний фонд
фонд
фонд
5
6
7
8
9
10

138 870,1

138 870,1

0411

766,6

30,0

Продовження додатку

2
1
2.

2

3
КПКВК 6611010
“Керівництво та
управління у сфері
державного майна”

4

5

6

7

8

9

10

0424. Забезпечити надходження до
державного
бюджету
коштів
від
дивідендів, нарахованих на акції (частки)
0411
575,4
господарських товариств, які є у державній
власності, що належать до сфери
управління Фонду
3.
0427. Забезпечити ведення Єдиного КПКВК 6611010
0411
8 600,0
реєстру об’єктів державної власності та “Керівництво та
удосконалення його IT платформи
управління у сфері
державного майна”
Усього за стратегічною ціллю:
9 942,0
044 Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення процесів приватизації, управління державною власністю, оцінки майна
та оціночної діяльності, а також ефективної системи внутрішніх комунікацій
1.
0441. Оновити IT та іншу інфраструктуру, КПКВК 6611010
0411
34 553,8
необхідну для забезпечення належних “Керівництво та
умов функціонування Фонду, зокрема управління у сфері
електронного документообігу
державного майна”
2.
0445
Забезпечити
ефективність КПКВК 6611020
0411
10 534,1
комунікацій з усіма зацікавленими “Заходи, пов’язані
сторонами, зокрема з громадськістю, з проведенням
журналістами, депутатським корпусом, приватизації
іншими органами влади
державного майна”
3.
0447.
Забезпечити
інформування КПКВК 6611020
0411
410,0
громадськості та заінтересованих ділових “Заходи, пов’язані
кіл щодо процесів приватизації шляхом з проведенням
видання офіційного друкованого видання приватизації
Фонду
державного майна”
Усього за стратегічною ціллю:
45 497,9
Фонд оплати праці і нарахування на заробітну плату
482 720,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
15 616,4
Утримання установи
6 128,1
907,8
Капітальні видатки
38 900
200,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ
5 894,2
станом на 01.01.2021 (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних
територій Донецької та Луганської областей) (КПКВК 6611010, 6611020)
Усього за планом діяльності
743 569,2
1 137,8

