
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України____________

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету-')

і наказ Міністерства фінансів України

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

1. 661 Фонд державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6611040 0470 Розвиток електронного урядування у сфері державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 000,0 тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 04.02.1998 № 74/98 - ВР "Про Національну програму інформатизації";
Закон України від 04.02.1998 № 75/98 - ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 944 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
електронного урядування у сфері державного майна";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 421-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного агентства з питань 
електронного урядування у 2018 році".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Стратегічна ціль



1 Розбудова ефективної системи електронного урядування, впровадження електронних послуг.

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності Фонду державного майна України.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Запровадження системи електронного документообігу.
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 Придбання програмного забезпечення (заходи з інформатизації) 1 750,0 1 750,0
2 Придбання серверного обладнання (заходи з інформатизації) 250,0 250,0

Всього
ІО. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

2 000,00 2 000,00

тис. гривень

Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Ц ІЛ ЬО ВО Ї

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд С пеціальний
ф онд

Разом

1 продукту
1 Кількість придбаного серверного обладнання од. Договори,акти 

приймання-передачі 
наданих

послуг/накладна

1,0 1,0

2 Кількість користувачів, підключених до програмного забезпечення системи 
електронного документообігу

од. Договір, акти 
приймання-передачі,

400,0 400,0

ліцензійний
сертифікат

2 ефективності
1 Середні витрати на підключення одного користувача до системи електронного 

документообігу
тис.грн. Договір, акт 

приймання-передачі
4,4

3 якості
1 Рівень впровадження системи електронного документообігу відс. Договір, акт 

приймання-передачі
100,0



12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В. о. Голови Фонду 
державного майна України

(найменування головного розпорядника коштів де

Погоджено:

В. ТРУБАРОВ

(прізвище та ініціали)

р . б .  С р  ІИ -Л- О

(прізвище та ініціали)


