ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна У к р а У н и _______
(найменумюи головного розпорхдннха кошлв державного бюджету)

Паспорт
бюджетно! программ на 2017 рж
1.
2.

661

Фонд державного майна УкраУни

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

6611000
(КПКВК ДБ)

I

Апарат Фонду державного майна УкраУни
(найменування вцшов1дального виконавця)

I

I
3.

4.

6611020

0411

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Заходи, пов'язаш з проведениям приватизацп державного майна
(найменування бюджетно! программ)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

20 000,0

тис. гривень, у тому числ! 13 загального фонду та 13 спещального фонду -

5.

20 000,0

тис. гривень.
тис. гривень.

ГИдстави для виконання бюджетноУ програми:
- Закон УкраУни вщ 04.03.1992 № 2163-ХИ "Про приватизаций державного майна";
- Закон УкраУни вщ 06.03.1992 № 2171-ХП "Про приватизаций невеликих державних тдприемств (малу приватизацию)";
- Закон УкраУни в1д 12.07.2001 № 2658-Ш "Про оцшку майна, майнових прав та професШну оцшочну Д1яльшсть в УкраУш";
- Закон УкраУни вщ 25.10.2001 № 2768-Ш "Земельний кодекс УкраУни";
- Закон УкраУни В1Д 22.05.2003 № 858 -IV "Про землеустрШ";
- Закон УкраУни в1д 24.06.2004 № 1862 -IV "Про еколопчний аудит";
- Закон УкраУни в1д 23.02.2006 № 3480-1У "Про цшн1 папери та фондовий ринок";
- Закон УкраУни В1Д 05.11.2009 № 1702-У1 "Про внесения зм!н до деяких законодавчих акпв УкраУни щодо спрощення порядку набутгя прав на землю";
- Закон УкраУни В1Д 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий зб1р";
- Закон УкраУни вщ 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна УкраУни";
- Закон УкраУни В1Д 13.01.2012 № 4335-У1 "Про Державну програму приватизацГГ;

- Закон УкраХни вщ 06.09.2012 № 5245-У1 "Про внесения змш до деяких законодавчих акпв Украши щодо розмежування земель державно! та комунально'! власносп";
- Закон Украши вщ 19.09.1991 № 1576-ХП "Про господарсыа товариства";
- Закон Украши вщ 17.09.2008 № 514-У1 "Про акцюнерш товариства";
- Постанова Кабшету М 1Н1стр1в Украши вщ 25.03.2015 № 145 "Про Л1квщащю галузевого державного арх1ву фшансових посередниюв Фонду державного майна";
- Постанова Кабинету Мш1стр1в Укршни вщ 17.03.2011 № 258 "Про затвердження Порядку використання кои тв, передбачених у державному бюджет» для здШснення заходов
з приватизацп’державного майна";
- Постанова Кабшету М1Н1стр1в УкраХни вщ 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Нащонального стандарту № 1 "Загальш засади ощнки майна 1 м айнових прав";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраХни вщ 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцшки майна";
- Постанова Кабшету Мш 1стр1в УкраХни вщ 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коптив";
- Наказ Фонду державного майна УкраХни, Державно! комши з цшних папер^в та фондового ринку, Антимонопольного комитету УкраХни вщ 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про
затвердження Положения про порядок продажу в пропей приватизацп на фондових б1ржах пакетов акцШ акцюнерних товариств", зареестрований в Мш 1стерств1 юстицй
УкраХни 17.12.1998 за № 798/3238;
- Наказ ФДМУ вщ 09.08.2000 № 1660 "Про затвердження Порядку проведения спещал1зованих аукцюшв за гроип", зареестрований в Министерств! юстицй УкраХни 27.08.2000
за №551/4772;
- Наказ ФДМУ вщ 08.09.2000 № 1871 "Про затвердження Положения про порядок продажу п а к е т акцГй акцюнерних товариств на вщкритих грошових репональних
ауадонах", зареестрований в Мшстерств! юстицй УкраХни 25.09.2000 № 652/4873;
- Наказ ФДМУ вщ 02.04.2012 № 439 "Про затвердження Порядку продажу об'еюпв мало! приватизацп шляхом викупу, на аукцюш (в тому чист за методом зниження щни, без
оголошення щни), за конкурсом з вщкриткпо пропонування щни за принципом аукщону, зареестрований в М Истерс™ юстищХ УкраХни 14.05.2012 за № 753/21066;
- Наказ ФДМУ, розпорядження АМКУ, р 1шення ДКЦПФ вщ 10.05.2012 № 639,282-р,674 "Про затвердження Положения про порядок проведения конкуров з продажу пакетов
акщй акцюнерних товариств", зареестрований в М ^ с т е р с т юстицй УкраХни 12.06.2012 № 940/21252.

6.

Стратепчш ц1п1 головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реагпзащя бюджетно!' програми;
Стратепчна цшь

№ з/п
1
2
3

Масштабна прозора приватизация державно! власносп. Оптим!зац1я частки державного сектора економши. Забезпечення надходження кошнв В1Д приватизацп'
державного майна.
Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфер! оцшки майна, майнових прав та профеайно! оц1ночно! дхяльносп, практична
д!яльюсть з ощнки, рецензування докуменпв з ощнки, забезпечення професШно'! пщготовки ощнювач1в.
Подальше посилення прозоросп та вщкритосп дуяльносп Фонду у процес1 вироблення та реал!зацй державно! полпики у сферах д 1яльносп Фонду, сприяння
розвитку громадянського суспшьства, реагпзащя державно! кадрово! пол1тики в едингй систем! державних органгв приватизацп'.

Мета бюджетно!' програми:
Реал^защя державно! полпики у сфер1 приватизацп', вщчуження державного майна, державне регулювання у сфер1 ощнки майна, майнових прав та професШно! ощночно!
Д1ЯЛЬНОСП.
Завдання бюджетно! програми:
Завдання

№ з/п

9.

1

Проведения ощнки об'екпв приватизащХ.

2

Мон1торинг та контроль за виконанням умов договор1в куп 1вл!-продажу об'ект1В приватизацп'.

3

Виконання планових завдань з надходження коштгв вщ приватизацп' державного майна.

Напрями використання бюджетних копгпв:
тис гривснь

Напрями використання бюджетних ко п тв

№

Загальний фонд

з/п
Забезпечення функцюнування едино)' комп'ютерноГ мерена державних органов приватизацп

2

Забезпечення оплати послуг, що надаються суб'ектами господарювання, залученими до робгг з проведения аукцюшв,
особами та оргашзащями, залученими до роб!т з передприватизащйно) гпдготовки, реструктуризацн, проведения
обов'язкового еколопчного а

3
4

Забезпечення проведения 1нформац1йно-пропагандистсъко1 та рекламной Д1яльносп з питань проведения приватизацп,
висвгслення приватизащйннх процес1в у засобах масово) шформаци
Забезпечення мйжнародно! даяльносп у сфер| приватизацп

5

Забезпечення видання та розповсюдження офщШних врукованих видань державних оргатв приватизацп

6

Забезпечення оплати послуг, що надаються закладами та центрами з навчання та пщвищення квал1ф|кацн кадров оргашв
приватизацп, менеджменту, шдприемств, що приватизуютъся, та оаб, уповноважених державними корпоративними
правами

7

Забезпечення шдготовки до продажу земельних дшянок, на яких розташоваш об'скти, яю пщлягають приватизацп

Всього
"
10. Перелж державних щльових програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ:

Разом

1 214,8
14 846,7

1 214,8
14 846,7

1 134,6

1 134,6

80,0
428,0

О
осо

1

Спещальний
фонд

428,0

324,1

'

324 1
’

1 971,8

1 971,8

20 000,00

20 000,00
тис. гривеиь

Код державно!
цшьово!
программ

Назва державно! цшьово! программ

Загальний фонд

Спещальний фонд

Разом

Спещальний
фонд

Разом

11 Результативш показники бюджетно! программ:
№

Показники

з/п.

1 затрат
1 Витрати, пов'язаш з техшчним обслуговуванням, ремонтом комп'ютерно! техшки,
послугами зв'язку та ш.

Одиниця
ВИМ1ру

Джерело
шформаци

Загальний фонд

!

тис.грн.

Звгги управлшського
облхку

1 214,8

1 214,8

2 Витрати, пов'язаш з проведениям аукцюшв, передприватизащйною подготовкою,
реструктуризащею, обов'язковим еколопчним аудитом, приватизащею.охороною
та збереженням об'аспв приватизацп, повернутих за решениям суду в державну
власшсть, до !х наступного продажу, паданиям юридичних послуг, оплатою послуг,
що надаються суб'ектами оцшочно! даяльносп, збериачами шнних палерш

тис.грн.

Зв 1ти управлшського
облжу

14 846,7

14 846,7

3 Витрати, пов'язаш з публжащями в прео, виданням шформащйно-дов!дниково 1
лиератури з питань приватизацп, проведениям крутлих стол1В, конференций,
соцюлопчних дослдакень та 1Н.
4 Витрати на оплату перекладачзв та легал 1защю документа, яю тдтверджують
майнов! права держави; оплату державного мита за нотар!альне оформления
документа, яю тдтверджують майнов! права держави, перекладов нормативних
акт!в 1нпшх держав з питань кутвл1 -продажу щнких паперт, консультащй з
питань М1жнародного права, оплату послуг реестратор1в, у тому числ1 за межами
Укра!ни та ш.

тис.грн.

Зв 1ти управлшського
облпсу

1 134,6

1 134,6

тис.грн.

Зв!ТИ упраВЛ1НСЬКОГО
облику

80,0

80,0

5 Витрати, пов'язаш з виданням та розповсюдженням офицйних друкованих видань
державних органов приватизаци

тис.грн.

Зв1ти управлшського
облшу

428,0

428,0

6 Витрати, пов'язаш з навчанням та пхдвшценням квалхфхкацп кадрхв оргашв
приватизаци, менеджменту тдприемств, що приватизуються, та осхб,
уповноважених управляти державними корпоративними правами
7 Витрати, пов'язаш з гадгговкою до продажу земельних дшянок, на яких
розташоваш об'екти, ям тдлягають приватизаци

тис.грн.

Зв1та управл1нського
облшу

324,1

324,1

тис.грн.

Зв1ти управлшського
облшу

1 971,8

1 971,8

шт

Внутршшй облш

330,0

330,0

1 Кшыасть ЗВ1Т1В про оцшку об'аспв, що тдлягають приватизаци, в т.ч. зв т в про
оценку об'ектхв разом хз земельними дхлянками, на яких таю об'екти розташоваш

од.

ЗВ1ТИ про оцшку
майна

383,0

383,0

2 Кшыасть договорш кушвльпродажу державного майна, стан виконання яких буде
контролюватись

од.

Даш
ВНуТр1ШНЬОВ1ДОМЧОГО

799,0

799,0

3 Кшыасть об'ектхв, ям тдлягають продажу, в т.ч. разом хз земельними дхлянками
несшьськогосподарського призначення, що перебувають у державшй власносп, на
яких розташоваш об'екти, що тдлягають приватизаци
4 Продаш земельнх щлянки несшьськогосподарського призначення або права на них.
що перебувають у державшй власносп, на яких розташоваш об'екти, що
тдлягають приватизаци

од.

Зита управлшського
облшу

383,0

383,0

од.

Договори кушвль
продажу

102,0

102,0

5 Тираж видання "Державного шформащйного бюлетеня про приватизащю"

шт.

Звхти управл1нського
облшу

2 000,0

2 000,0

6 Тираж видання газета "Вщомос-п приватизаци" - додатка до "Державного
шформащйного бюлетеня про приватизащю"

шт.

Звхти управлшського
облшу

76 000,0

76 000,0

7 Кшьмсть семшарйв з навчання працшниюв оргашв приватизацй', менеджменту
тдприемств, що приватизуються, та осгб, уповноважених управляти державними
корпоративними правами
8 Кшыасть ос 1б, як1 пройшли навчання на семшарах з питань приватизаци,
менеджменту тдприемств, що приватизуються, та управлшня державними
корпоративними правами

од.

Звхти управлшського
облшу

18,0

18,0

0С1б

Звхти управлхнського
облпсу

452,0

452,0

1 Надходження копгпв до Державного бюджету Украйни вщ приватизаци державного
майна

тис.грн.

Звхти управлшського
облхку

17 100 000,0

2 Надходження кошпв до Державного бюджету Укршни вщ продажу земельних
Д1ЛЯНОК несшьськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у
державшй власносп, на яких розташоваш об'екти, що тдлягають приватизаци

тис.грн.

Звхти управлхнського
облшу

5 869,6

В1ДС.

Звхти управлхнського
облхку

100,0

8 Кшыасть договорхв з оцшки об'ектхв, що тдлягають приватизаци та внесения до
статутних кап!тал1в акцюнерних (господарських) товариств
9

2 продукту

0бЛ1Ку

3 ефективносп

4 ЯКОСТ1
1 Р1вень виконання планових обсяпв надходження кошт1в вщ приватизаци
державного майна до Державного бюджету Украши

2 Ревень виконання планових обсялв надходження коштш до Державного бюджету
Украши В1Д продажу земельних дшянок несшьськогосподарського призначення або
прав на них. що перебувають у державшб власностг на яких розташоваш об'екти,
що тдлягають приватизацн

еда.

Зв)ти управлшського

100,0

обЛ1Ку

12. Розподш видатшв у розр131 адмш1стративно-територ1альних одиниць:

Голова Фонду державного майна УкраТни
(найменувакня головного розпорядника коигла державного бюджету)

(тдпнс)

Погоджено:
Заступник МШстра/директор Департаменту
/$

. д>.

