
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна УкраТни

(найменування головного розпорядника

коигпв державного бюджету)

в'д АЛ. 01 ЛОЮ___________________№ 'ЪЗй

Паспорт
бюджетно! программ на 2020 рж

1. 661 Фонд державного майна УкраТни
(КПКВК ДБ) (найменування головного розлорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна УкраТни
(КПКВК ДБ) (найменування вютовшального викомавця)

3. 6611020 0411 Заходи, пов'язаш з проведениям приватизацп державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! прогреми)

4. Обеяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 258 255,9 тис. гривень, у тому числ1 13 загального фонду - 258 255,9 тис. гривень.

та >3 спещапьного фонду - тис. гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетно!’ программ:
- Закон УкраТни вщ 18.01.2018 № 2269-УН1 "Про приватизацию державного 1 комунального майна";
- Закон УкраТни вщ 12.07.2001 № 2658-111 "Про оцшку майна, майнових прав та професшну ощночну д1яльн1сть в УкраТн|";
- Закон УкраТни вщ 25.10.2001 № 2768-111 "Земельний кодекс УкраТни”;
- Закон УкраТни вщ 22.05.2003 № 858 -IV "Про землеустрШ";
- Закон УкраТни вщ 24,06.2004 № ] 862 -IV "Про екологзчний аудит";
- Закон УкраТни вщ 23.02.2006 №  3480-1У "Про цшш папери та фондовий ринок";
- Закон УкраТни в)д 05.11.2009 Ха 1702-VI "Про внесения змш до деяких законодавчих акт1в УкраТни щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон УкраТни вщ 08.07.2011 Ха 3674-VI "Про судовий зб1р";
- Закон УкраТни вщ 09.12.2011 Ха 4107-У1 "Про Фонд державного майна УкраТни";



- Закон УкраУни вщ 06.09.2012 № 5245-У1 "Про внесения змш до деяких законодавчих акпв У кражи щодо розмежування земель державно!' та комунальноТ власносп";
- Закон УкраУни вщ 17.09.2008 № 514-У1 "Про акшонерш товариства";
- Постанова Кабшету Мшютр1В Укра'ши вщ 25.03.2015 № 145 "Про зпквщащю галузевого державного арх1ву фшансових посередниюв Фонду державного майна";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в Укра'ши вщ 17.03.2011 № 258 "Про затвердження Порядку використання коитв, передбачених у державному бюджет! для здшснення заход1В 
з приватизацй державного майна";
- Постанова Кабшету Мшютр^в УкраУни вщ 10.05.2018 № 386 "Про затвердження Порядку продажу об'екпв велико! приватизацй державноУ власносп";
- Постанова Кабшету Мшютр|в УкраУни вщ 10.05.2018 № 432 "Про затвердження Порядку проведения електронних аукшошв для продажу об'екпв мало! приватизацй та 
визначення додаткових умов продажу";
- Постанова Кабшету Мшклр1в УкраУни вщ 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Нацюнапьного стандарту № 1 "Загальш засади оцшки майна 1 майнових прав";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраУни вщ 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцшки майна";
- Постанова Кабшету Мш1стр|в УкраУни вщ 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коитв";
- Постанова Кабшету М1шстр1В УкраУни вщ 30.11.2016 № 878 "Про затвердження Порядку залучення радниюв у процес1 приватизацй об'сюпв державноУ власност1";
- Розпорядження КаШнету М|Н1стр1в УкраУни вщ 16.01.2019 № 36-р "Про затвердження перел1ку об'екпв велико'! приватизацй державноУ власносп";
- Наказ ФДМУ, розпорядження АМКУ, ршення ДКЦПФ В1Д 10.05.2012 № 639,282-р,674 "Про затвердження Положения про порядок проведения конкуршв з продажу пакетпв 
акц!Й акцюнерних товариств", зареестрований в М|шстерств1 юсгицй' УкраУни 12.06.2012 № 940/21252;
- Наказ ФДМУ вщ 18.10.2018 № 1327 "Про затвердження Порядку здШснення контролю за виконанням умов договор1в куп1ВЛ1-продажу об'скт1в приватизацй' органами 
приватизащУ", зареестрований в Мш1стерств1 юсгицй' УкраУни 27.11.2018 № 1349/32801.
- Наказ ФДМУ вщ 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження перелшв об'екпв мало'! приватизацй, що шдлягають приватизацй в 2020 рош".

6. Цш! державноУ полггики, на досягнення яких спрямована реалпащя бюджетно! программ

№ з/п Цшь державноУ шштики

1 Масштабна прозора приватизацй державно! власносп. Забезпечення надходження кошпв вщ приватизацй' державного майна.

2 Державне регулювання у сфер! ошнки майна.

3 Подальше посилення прозоросп та вщкритосп Д1яльност1 Фонду у процес! вироблення та реал1зацй державноУ полйики у сфер1 д1яльност! Фонду, сприяння розвитку 
громадянського суспщьства, реалгзашя державноУ кддровоУ пол1тики в един!й систем! державних орган1в приватизацй'.

Мета бюджетно'! программ:

Реал1зац1я державноУ пол!тики у сфер! приватизацй, В1дчуження державного майна в пропей приватизацй, державне регулювання у сфер! ошнки майна, майнових прав та 
професшноУ оцшочноУ д]'яльност)
Завдання бюджетно!' программ:

№ з/п Завдання

1 Забезпечення повного, своечасного та достов1рного шформування про об'екти приватизашУ та порядок Ух приватизацй'.

2 Державне регулювання у сфер! ошнки майна, майнових прав та професшноУ оцгночно! Д1яльност1.

3 Здшснення контролю у сфер! оргашзацй' та проведения приватизацй державного майна.
4 Сгнвробггництво з м!жнародними оргашзашями у реал1зацй'державно! пол!тики у сфер) приватизацй'.

5 Виконання планових завдань з надходження кошт!в вщ приватизацй державного майна.
9. Напрями використання бюджетних коитв:

тис гривень



№
з/п

Налрями використання бюджетних ко игл в Загальний фонд Спещальний
фонд

Разом

1 Оплата послуг оаб та оргашзашй, залучених до роботи 13 забезпечення функшонування едино! комп'ютерно! мереж! оргашв 
приватизаци. придбання 1 супроводженнл програмного забезпечення для зд[йснення пронесу приватизаци державного майна

5 293,2 5 293,2

2 Придбання комп'ютерно! та оф|сно! техники, засобйв зв'язку, обладнання, швентарю, програмних продукт!в 6 120,0 6 120,0

3
Оплата послуг, шо кадакпъся особами та оргашзащями, залученный до роб1т з проведения обов'язкового еколопчного 
аудиту, аудиту, експертизи техничного стану, охорони та збереження об'екпв власносп в особ! оргамв приватизаци до !х 
подальшого продажу, надання юрндичних послуг, оплата послуг, що надаються суб’сктами ощночно! д1яльносп - 
суб'ектами господарювання, що залучаються для проведения оцжки майна у пронес! приватизаци (корпоратизаца), ошнки 
об'екпв приватизаци, повернутих за рвениям суду в державну власшсть, оплата послуг оаб та оргашзашй, залучених до 
роб!т з виготовлення техшчно! документаш! на об'ект, оплата послуг, що надаються депозитарними установами

58 885,6 58 885,6

4 Провадження шформащйно! дзяльносп з питань проведения приватизаци, управлжня майном державного сектору в процесс 
приватизац<1, виевпленнл приватизашйних процеав у засобах масово! шформацп, супроводження веб-сайту Фонду 
державного майна

10 852,0 10 852,0

5 Забезпечення м)жнародно? дУяльносп у сфер! приватизац)! 60,0 60,0
6 Забезпечення видання та розповсюдження оф1Щйних друкованих видань Фонду державного майна 475,3 475,3
7 Оплата послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та шдвишення квшифпищи кадр!в оргашв приватизаци та 

оаб, представнишв держави, як1 беруть участь у загальних зборах товариств, та оаб ям включен! до складу наглядових рад, 
реВ!31ЙННХ КОМ 1С!1

559,0 559,0

8 Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встаноаленому Кабжетом 
М|Н!стр1в У краж и порядку шд час пщготовки до приватизаци та продажу об’егпв велико! приватизаци

172 266,8 172 266,8

9 Погашения кредиторсько! заборгованосп, заресстровано) в органах ДКСУ станом на 01 ачня 2020 року 3 744,0 3 744,0
Всього 258 255,90 258 255,90

10. Перелж державних цшьових програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми:
тис. гривень

Код державно! Назва державно! шльово! програми Загальний фонд Спещальний фонд Разом
цшьовоТ

програми

11 Результативш показники бюджетно'1* програми:

№
з/п .

П о к а з н и к и О д и н и ц я
ВИМ1ру

Д ж е р е л о
ш ф о р м а ц п

З а г а л ь н и й  ф о н д С п е щ а л ь н и й
ф о н д

Р а з о м

1 затрат
1 Т ехш чна ш дтримка едино! ком п’ю терно! мережа органов приватизаци тис.грн. Д оговори, акти  

приймання - передач) 
наданих послуг

1 293,2 1 293,2

2 В арпсть  придбаного обладнання, ком п’ю терно!, оф|Снот гехшки для забезпечення 
ф ункш онування едино! ком п'ю терно! мереж 1 органш  приватизаци та  
автом атизованих робочих м!сць для здШ снення пронесу приватизаци держ авного 
майна

тис.грн Д оговори, акти  
приймання передач!, 

наданих 
послуг/накладш

4 120,0 4 120,0



3 Варт1сть придбаного програмного забезпечення для здайснення процесу 
приватизацп

тис.грн. Договори, акта 
приймання - передач 1 

наданих послуг

2 000,0 2 000,0

4 Юлыскпъ придбаного обладнання, комп'ютерно), оф)сно! техшки для забезпечення 
функшонування едино) комп'ютерно! мереж) оргатв приватизаш! та 
автоматизованих робочих мкць для здайснення процесу приватизацп державного 
майна

од. Договори, акти 
приймання передачу 

наданих 
послуг/накладш

35,0 35,0

5 Ощнка майна у процесс приватизацп (корпоратизаци) та об’екпв приватизаций 
повернутих за р1шенням суду в державну власшсть

тис.грн. Внутр1шньогосподарс
ький ОбЛ)К

3 980,0 3 980,0

6 Проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи техи1ЧНОго 
стану, аукцютв, обслуговування 061 гу цшних паперш на ринках у щнних паперах

тис.грн. Внутршньогосподарс 
ький обл)к

54 950,7 54 950,7

7 Висв<тлення приватизащйних процеов у засобах масово! шформацп, 
супроводжекня веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку

тис.грн. Внутр1шньогосподарс
ЬКИЙ ОбЛ1К

10 852,0 10 852,0

8 Оплата послуг перекладу для ствробнництва з м1жнародними органващями тис.грн. Договори про 
закушвлю послуг

60,0 60,0

9 Придбання паперу, шпвок-кальок для фотоформ, витратних матер1ал1в для друку 
газета "Вщомосп приватизацп"

тис.грн. Внутр>шньо господаре 
ький обл)к

407,1 407,1

10 Експедирування газети "Вщомосп приватизацп" тис.грн. В нутршньогосподарс
ЬКИЙ обЛ)К

68,2 68,2

11 Оплата послуг, пов'язаних 1з навчанням та шдвищенням квал)ф>кац)1 ощнк>вач1в та 
уповноважених ос!б з управлшня державними корпоративними правами

тис.грн. Управлшський обдак 580,4 580,4

12 Оплата послуг радниюв (уповноважених ос]б), залучених до продажу об'екпв 
приватизацп

тис.грн. Договори, акти 
приймання-передач!, 

надання послуг

175 944,3 175 944,3

2 продукту
1 Кшыпсть обладнаних автоматизованих робочих ипсць для зд1йснення процесу 

приватизацп державного майна (тформатизашя)
од. Управлшський обл1к 7,0 7,0

2 Юльюсть придбаного програмного забезпечення од. Договори, акти 
приймання - передач! 

наданих послуг

1,0 1,0

3 Кшыасть репональних в)ДЛ1Лень Фонду державного майна Украши та управлшь 
забезпечення реалгзацп повноважень в областях цих репональних в)ддшень 
шдключених до едино! комп'ютерно! мереж 1 оргашв приватизаш!

од. Договори,акти 
приймання-передач» 

наданих послуг

25,0 25,0

4 К)льк1сть проданих об'екпв од. Зв1ти управлшського 
облжу

983,0 983,0

5 Юлымсть укладених договоров про ошнку об'екпв, що пщлягають приватизацп од. Договори 308,0 308,0

6 Кшыасть укладених договор!в кутвльпродажу державного майна, сган виконаиня 
яких буде контролюватИсь, щодо виконання умов договор)В приватизацп

од. Договори 590,0 590,0

7 Кшыасть розмщених >нформац)йних матер)ал)в про даяльшсть Фонду од. Договори, акти 216,0 216,0
приймання - передач] 

наданих послуг



8 Обсяг послуг з перекладу документ СТОр1НОК Договф про 
закутвлю послуг

400,0 400,0

9 Юльюсть тиранов видання газети "Вщомосп приватизаци" шт Зв1Ти управлшського 
обл!Ку

53,0 53,0

10 Кшьюсть проведения семшарт з навчання пращвнимв оргашв приватизаций та 
ос1б, представникт держави, яю беруть участь у загальних зборах товариств, та 
ооб, як! включен! до складу наглядових рад, рев!31Йних ком1С1й

од. Зв!ти управлшського 
облнсу

42,0 42,0

11 Кзльюсть ос|б, яю пройшли навчання та шдвищення квал1ф1каци кадр!В оргажв 
приватизацп та ос!б, представнимв держави, як! беруть участь у загальних зборах 
товариств, та оыб, яю включен! до складу наглядових рад, ревгийних ком!с!Й (у т.ч. 
Ж1нок - 164, ЧОЛОВ1К1В - 61)

0 С 1 б Зв1ти управлшського 
Обл1Ку

225,0 225,0

12 Юлыисть проданих об’екпв приватизацп, для подготовки до продажу яких 
эалучалнся радннки

шт Рппення Уряду 19,0 19,0

13 К|льк1сть радник!в, залучених до продажу об'екпв приватизаций по яким 
планусгься здШснити оплату послуг за бюджета! кошта

шт. Р|шення Уряду 19,0 19,0

3 ефективностт
1 Середня вартють автоматизованого робояого мюця для зд1йснення процесу 

приватизацп державного майна
тис.грн. Договори, акта 

приймання- 
передачг/накладш

17,6

2 Надходження контв до Державного бюджету Украши вщ приватизацп державного 
майна

тис.грн. Звтги управлшського 
обл!ку

12 000 000,0

3 Середня варпсть розмшеиня одного щформашиного матер!алу про Д!яльнгсть 
Фонду

тис.грн. Договори, акти 
приймання - передач! 

наданих послуг

4,0

4 Середня варпсть 1 сторшки перекладу тис.грн. Договори про 
закутвлю послуг

01

5 Середня варт1сть навчання одного слухача тис.грн. Управлтський обл!к 2,6

4 якостт
1 Ревень забезпечення автоматизованими робочими мюцями для зд!йснення процесу 

приватизацп державног о майна
В1ДС Управл!нський обл1к 4,2

2 Ртень виконання планових обсяпв надходження ко ш т в]д приватизаш! 
державного майна до Державного бюджету Украши

В1ДС. Зв1ти управлшського 
ОбЛ!ку

100,0

3 Р1вень погашения кредиторсько» заборгованост!, зареестровано! в органах ДКСУ 
станом на 01 с1чня 2020 року

В1ДС. ЗВ1Т про
заборговашсть за

100,0

бюджетными 
коштами (форма №  7

Д)



Голова Фонду державного майна У крайни

Погоджено:
Мшкггерство фшаждв УкраТни

ММстр фшанслв Украши/перший заступник або заступник 
Мшгстра фшанав УкраУни

Дмитро СЕННИЧЕНКО
унипалн/Ьищ&л, прдоище

Лиам Ш Ш Ш
1Н1щали/тпдал, пртзвише


