
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ёндивёдуальний, Форма 2021-2

1. Фонд держ авного майна УкраТни 661

(найменування головного розпорядника коптив державного бюджету) К1Ж

2- Заходи, пов'язанё з проведениям приватизацн держ авного майна 6611020

(найменування бюджетно! программ) КПКВК

3. Мета та завдання бюджетное программ на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетноУ программ, строки ГУ реалёзацёё
Реалёзацёя державно'У полетики у сфер! приватизащУ, вёдчуження державного майна в героцесе гериватизацёё, державне регулювання у сферё оценки майна, майнових 
прав та професейноё оценочное дёяльностё

3.2. Завдання бюджетноУ программ
Забезпечення повного, своечасного та достоверного ёнформування про об'екти приватизащУ та порядок Ух приватизащУ 
Державне регулювання у сфере оценки майна, майнових прав та герофесейноё оценочное дёяльностё 
Здёйснення контролю у сфер) органезацёё та проведения приватизащУ державного майна 
Спёвробётництво з мёжнародними органёзацеями у реалёзацёё державное полётики у сфере приватизащУ 
Венсонання планових завдань з надходження коштёв вед приватизащУ державного майна

3.3. Пёдстави реалёзацёё бюджетноУ программ
- Закон Украёни вед 18.01.2018 № 2269-УШ "Про приватизацёю державного е комунального майна";
- Закон Украёни вед 12.07.2001 № 2658-Ш "Про оценку майна, майнових прав та професёйну оцёночну дёяльнесть в Украёнё";
- Закон Украёни вед 25.10.2001 № 2768-Ш "Земельний кодекс Украёни";
- Закон Украёни вед 22.05.2003 № 858 -IV "Про землеустрёй";
- Закон Украёни вед 24.06.2004 № 1862 -IV "Про екологёчнегй аудит";
- Закон Украёни вед 23.02.2006 № 3480-1У "Про ценне папери та фондовий ринок";
- Закон Украёни вед 05.11.2009 № 1702-У1 "Про внесения змён до деяких законодавчегх актев Украёни щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон Украёни вед 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збёр";
- Закон Украёни вед 09.12.2011 № 4107-У1 "Про Фонд державного майна Украёни";
- Закон Украёни вед 06.09.2012 № 5245-У1 "Про внесения змён до деяких законодавчих актев Украёни щодо розмежування земель державное та комунальноё 
власностё";
- Закон Украёни вед 17.09.2008 № 514-VI "Про акцёонерне товариства";
- Постанова Кабенету Менестрев Украёни вёд 25.03.2015 № 145 "Про лёкведацёю галузевого державного археву фенансових посередникёв Фонду державного майна";
- Постанова Кабенету Менестрев Украёни вёд 17.03.2011 № 258 "Про затвердження Порядку використання коштёв, передбачених у державному бюджете для 
здейснення заходев з приватизащУ державного майна" (ез зменами);
- Постанова Кабенету Менестрев Украёни вёд 10.05.2018 № 386 "Про затвердження Порядку продажу об'ектёв великоё приватизащУ державное власносте";
- Постанова Кабенету Менёстрев Украёни вёд 10.05.2018 № 432 "Про затвердження Порядку проведения електроннеех аукцёонев для продажу об'ектёв малоё 
приватизащУ та визначення додаткових умов продажу";
- Постанова Кабёнету Менёстрев Украёни вёд 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Нацёонального стандарту № 1 "Загальнё засади оценки майна е майнових прав";



- Постанова Кабшету Мш1стр1в Укра'ши вщ 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцшки майна";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних копгпв1";
- Постанова Каб1нету Мш1стр1в Укра'ши вщ 30.11.2016 № 878 "Про затвердження порядку залучення радншав у процеа приватизацй об'екпв державно!' 
власност1";
- Розпорядження Кабшету Мш1стр1в Укра'ши вщ 16.01.2019 № 36-р "Про затвердження переярку об'екпв велико!' приватизацп державно!' власност1";
- Наказ ФДМУ, розпорядження АМКУ, риыення ДКЦПФ вщ 10.05.2012 № 639,282-р,674 "Про затвердження Положения про порядок проведения конкурсов з 
продажу пакепв акщй акщонерних товариств", зареестрований в Мш1стерств1 юстицц Укра'ши 12.06.2012 № 940/21252;
- Наказ ФДМУ вщ 18.10.2018 № 1327 "Про затвердження Порядку здшснення контролю за виконанням умов договор1в кушвлйпродажу об'екпв приватизацп' 
органами приватизацй", зареестрований в Мш1стерств1 юстицн Укра'ши 27.11.2018 № 1349/32801.
- Наказ ФДМУ вщ 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження перелшв об'екпв мало!' приватизацй, що шдлягають приватизацй в 2020 рощ" (13 змшами).

4. Надходження для виконання бюджетноТ програми

4.1. Надходження для виконання бюджетноУ програми у 2019-2021 роках
(тис, грн.)

Код Найменування 2019 р1к (зв1т) 2020 рж (затверджено) 2021 рж (проект)

загальний
фонд

гпещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(6+7)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
Надходження 13 загального фонду бюджету 8 660,1 X 8 660,1 258 255,9 X 258 255,9 15 318,3 X 15 318,3

330100 Кошти вщ продажу земл1 X 0,0 X X

501000 Надходження вщ приватизацп' державного майна та шших надходжень, 
безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацй' та кредитування 
пщприемств

X 0,0 X X

всього 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 15 318,3 15 318,3
Разом надходжень 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 15 318,3 15 318,3

4.2. Надходження для виконання бюджетноУ програми у 2022 1 2023 роках
___________ ______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________________________________________________________________________ (тис, грн.)

Код Найменування 2022 рж (прогноз) 2023 рж (прогноз)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Надходження 13 загального фонду бюджету 15 318,3 X 15 318,3 15 318,3 X 15 318,3

330100|^ошти шд продажу земл! X 0,0 0,0 X 0,0 0,0
ЗОЮООнадходження вщ приватизацй' державного майна та шших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом X 0,0 0,0 X 0,0 0,0

приватизацй та кредитування гидприемств
всього 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3
Разом надходжень 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3



5.1. Видатки за кодами економ1чно1 класиф|кацн видатктв бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ Найменування 2019 рис (звпг) 2020 рж (затверджено) 2021 рж (проект)

загальний
Фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
Фонд

спещальний
Фонд

разом
(6+7)

загальний
Фонд

спещальний
Фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2210 Предмета, матер1али, обладнання та 
швентар

526,8 526,8 407,1 407,1 46,1 46,1

2240 Оплата послуг (кр1м комунальних) 3 089,7 3 089,7 231 708,8 231 708,8 12 931,4 12 931,4

2282 Окрем1 заходи по реалтацп державних 
(репональних) програм, не вщнесеш 
до заход1в розвитку

178,6 178,6 580,4 580,4 41,1 41,1

2800 ГнШ1 ПОТОЧШ в и д а т к и 3 952,1 3 952,1 19 439,6 19 439,6 2 299,7 2 299,7

3110 Придбання обладнання 1 предмете 
довгострокового користування

912,9 912,9 4 120,0 4 120,0

3160 Придбання земл1 та нематер1альних 
актив1в

2 000,0 2 000,0

всього 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 15 318,3 15 318,3

5.2. Н а д а н н я  к р е д и Н в  з а  к о д а м и  к л а с и ф 1к а ц н  к р е д и т у в а н н я  б ю д ж е т у  у  2019-2021 р о к а х

(тис. грн.)
кю с Найменування 2019 рж (звгг) 2020 рж (затверджено) 2021 рж (проект)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(6+7)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

всього
5.3. Видатки за кодами економ!чно1 класиф1кацн видатмв бюджету у 2022 1 2023 роках

(тис. грн.)
КЕКВ Найменування 2022 рж (прогноз) 2023 рж (прогноз)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2210 Предмета, матер1али, обладнання та ш вентар 46,1 46,1 46,1 46,1

2240 Оплата послуг (кр1м комунальних) 12 931,4 12 931,4 12 931,4 12 931,4

2282 Окрем 1 заходи по реаш зацп державних (репональних) програм, не вщ несеш  до 
ЗЗХОД1В розвитку

41,1 41,1 41,1 41,1

2800 1ннп поточн1 видатки 2 299,7 2 299,7 2 299,7 2 299,7

ВСЬОГО 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3



к к к Найменування 2022 рж (прогноз) 2023 рж (прогноз)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

всього

6. Видатки/надання кредите за напрямами використання бюджетних к о и тв
6.1. Видатки/надання кредит1в за напрямами використання бюджетних кошт1в у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№
з/п

Напрями використання бюджетних 
копгпв

2019 рж (звй) 2020 рж (затверджено) 2021 рж (проект)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом
(3+4)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11

1 Оплата послуг 0С1б та оргашзацШ, 1 183,5 1 183,5 5 293,2 5 293,2 255,1 255,1
залучених до робота п
забезпечення функцюнування 
едино! комп'ютерно! череж! 
оргашв приватизацп, придбання 1 
супроводження програмного 
забезпечення для здШснення 
пронесу приватизацп державного
майна______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

2 Придбання комп'ютерно! та 912,9 912,9 6 120,0 6 120,0
офюно! техшки, засоб1в зв'язку,
обладнання, швентарю,
програмних продукпв_______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Оплата послуг, що надаються 5 990,0 5 990,0 58 885,6 58 885,6 205,1 205,1
особами та оргашзащями,
залученими до робгг з проведения 
обов'язкового еколопчного аудиту, 
аудиту, експертизи техшчного 
стану, охорони та збереження 
об'екттв власност! в особ1 оргашв
приватизацп до !х подальшого прод____________________________________________________________________________________________________________ ______________

4 Провадження 1нформащйно! 10 852,0 10 852,0 13,9 13,9
д1яльност1 з питань проведения
приватизацй', управ:пння майном 
державного сектору в пронес) 
приватизацп, висвштення 
приватизащйних процес1в у 
засобах масово! 1нформацй', 
супроводження веб-сайту Фонду
державного майна___________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Забезпечення м1жнародно! 30,6 30,6 60,0 60,0 19,3 19,3
д1яльност1 у сфер! приватизащ!



6 Забезпечення видання та 
розповсюдження офщшних 
друкованих видань Фонду 
державного майна

364,5 364,5 475,3 475,3 49,0 49,0

7 Оплата послуг, що надаються 
закладами 1 центрами з навчання та 
шдвищення квал1ф1кац11 кадр1в 
оргашв приватизацй' та ос1б, 
представниюв держави, яю беруть 
участь у загальних зборах 
товариств, та ос1б яю включеш до 
складу наглядових рад, рев131йн

178,6 178,6 559,0 559,0 41,1 41,1

8 Забезпечення оплати послуг, що 
надаються радниками, залученими 
на конкурсних засадах у 
встановленому Кабшетом 
МШ1СТр1В Украши порядку П1Д час 
п1дготовки до приватизац11 та 
продажу об'ект1в велико!' 
приватизацй'

172 266,8 172 266,8 13 487,4 13 487,4

9 Оплата судового збору 1 247,4 1 247,4
10 Погашения кредиторсько’! 

заборгованоеп, зареестровано! в 
органах ДКСУ станом на 01 ичня 
2020 року

3 744,0 3 744,0

всього 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 15 318,3 15 318,3



№
з/п

Напрями використання бюджета их кошт1в 2022 р1к (прогноз) 2023 р1к (прогноз)

загальний
фонд

спешальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спец1альний
фонд

разом
(3+4)

1 2 3 4 5 б 7 8

1 Оплата послуг ошб та оргашзащй, залучених до робота п  забезпечення 255,1 255,1 255,1 255,1
функщонування едино! комп'ютерноУ мсрсж! оргашв приватизаци, придбання 1
супроводження програмного забезпечення для здШснення процесу приватизацй'

______ державного майна_______________________________________________________________________________________________________________
2 Придбання комп'ютерноУ та оф1сно'У техшки, засоб1в зв'язку, обладнання, швентарю,

______ програмних продукт1в_________________________________________________________________________________________________________________
3 Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до робгг з 205,1 205,1 205,1 205,1

проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи техшчного
стану, охорони та збереження об'еюзв власност! в особ! оргашв приватизаци до 'Ух

______ подальшого прод___________________________________________________________________________________________________________ ________________________________
4 Провадження шформацШно! дйшьносп з питань проведения приватизацй', 13;9 13,9 13,9 13,9

управлшня майном державного сектору в пропеа приватизацй', висвгглення
привагазацшних процешв у засобах масово'У шформацй, супроводження веб-сайту

______ Фонду державного майна________________________________________________________________________________________________________ _________________________
5 Забезпечення м1жнародноУ дйшьносп у сфер1 приватизаци 19 3 19_3 19,3 19,3

6 Забезпечення видання та розповсюдження офщШних друкованих видань Фонду 49 0 49,0 49,0 49,0
______ державного майна__________________________________________________________________________________________________________ ________________________________

7 Оплата послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та тдвищення 414 411 414 41,1
квал1фУкащ'У кадр1в органУв приватизацй' та оЫб, представник1в держави, як1 беруть
участь у загальних зборах товариств, та ОС16, як1 включен1 до складу наглядових

______ рад, рев131й_____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________
8 Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних 13 487,4 13 487,4 13 487,4 13 487,4

засадах у встановленому Кабтетом М1Н1стр1в Укра'Уни порядку шд час пщготовки
______ до приватизацй та продажу об'екпв велико! приватизаци_________________________________________________________________________________ ______________________

9 Оплата судового збору 1 247,4 1 247,4 1 247,4 1 247,4

10 Погашения кредиторсько! заборгованосп, зареестровано! в органах ДКСУ станом
______ на 01 щчня 2020 року__________________________________________________________________________________________________________________

ВСЬОГО 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3

7. Результативш показники бюджетши программ

7.1. Результативш показники бюджетно!' программ у 2019-2021 роках
(тис, грн.)

№ Показники Одиниця ВИМ 1РУ Джерело шформацп 2019 р1к (зв1т) 2020 р!к (затверджено) 2021 р1к (проект)
з/п загальний фонд спещальний фонд загальний фонд спещальний фонд загальний фонд спещальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затрат

1 Техшчна шдтримка единен комп'ютерноТ мереж1 орган1в тис.грн. Договори, акти 1 183,5 1 293,2 255,1
приватизаци приймання - передач1

____________________________________________________________________________ наданих послуг__________________________________________



2 Вар псть придбаного обладнання, комп'ютерно!, офюно! 
техшки для забезпечення автоматизованих робочих м1сць для

тис.грн. Договори, акти 
приймання

912,9

здШснення процесу приватизацй державного майна 
(шформатизашя)

передач йнакладш

3 Вартють придбаного обладнання, комп'ютерно!, офюно! 
техшки для забезпечення функцюнування едино!

тис.грн. Договори, акта 
приймання передач!,

4 120,0

комп'ютерноУ мереж1 оргашв приватизацй та 
автоматизованих робочих мюнь для здШснення процесу 
приватизацп державного майна

наданих послуг/накладш

4 Вартють придбаного програмного забезпечення для тис.грн. Договори, акти 2 000,0
здШснення процесу приватизацй приймання передач! 

наданих послуг/накладн1

5 Придбання обладнання, комп'ютерноУ, офюно! техшки для 
забезпечення автоматизованих робочих мюць для здШснення

од. Договори, акти 
приймання

42,0

процесу приватизацй державного майна (шформатизащя) передачйнакладш
6 Кшьюсть придбаного обладнання, комп'ютерноУ, офюно! 

техн1ки для забезпечення функцюнування едино!
од. Договори, акти 

приймання
35,0

комп'ютерноУ мереж! оргашв приватизацй та 
автоматизованих робочих М1сць для зд1йснення процесу 
приватизацй' державного майна

передач1/накладн1

7 Оцшка майна у прочем приватизацУУ (корпоратизацй) та тис.грн. Внутрйшньогосподарськи 1 058,8 3 980,0 203,5
об'ект1в приватизацй*, повернутих за ршенням суду в 
державну власн1сть

й 0бл1К

8 Проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, 
експертизи техн1чного стану, аукщон1в, обслуговування обпу 
Ц1нних папер1в на ринках у щнних паперах

тис.грн. Внутр1шньогосподарськи 
Й 0бл1К

1 004,8 54 950,7

9 Висв1тлення приватизащйних процемв у засобах масовоУ 
1нформацй', супроводження веб-сайту Фонду, послуги

тис.грн. Внутр1шньогосподарськи 
Й обл1К

10 852,0 13,9

електронного зв'язку
10 Оплата послуг з перекладу тис.грн. Договори Про ЗакуП1ВЛ10 

послуг
30,6

11 Оплата послуг перекладу для сшвробпництва з тис.грн. Договори про закушвлю 60,0 19,3
м1жнародними орган1защями послуг

12 Придбання паперу, шпвок-кальок для фотоформ, витратних 
матер1ал1в для друку газета "Вщомосп приватизацй"

тис.грн. Внутргшньогосподарськи 
Й 0бЛ1К

321,7 407,1 46,1

13 Експедирування газета "Вщомост1 приватизацй" тис.грн. Внутр1шньогосподарськи 
Й обЛ1К

42,8 68,2 2,9

14 Оплата послуг, пов'язаних 13 навчанням та шдвищенням 
квал1ф1кацй ощнювач1в та уповноважених омб з упрашмнпя 
державними корпоратавними правами

тис.грн. УпраВЛ1НСЬКИЙ обЛ1К 178,6 580,4 41,1

15 Оплата послуг радниюв (уповноважених омб), залучених до тис.грн. Договори, акти 175 944,3 13 487,4
продажу об'гкпв приватизацй приймання-передач1, 

надання послуг
продукту

1 Кшьюсть обладнаних автоматизованих робочих мюць для 
зд1йснення процесу приватизацй державного майна 
(1нформатизац1я)

од. УпраВЛ1НСЬКИЙ ОбЛ1К 39,0 7,0

2 К1льк1сть придбаного програмного забезпечення од. Договори, акти 
приймання-передач1 
наданих послуг

1,0

3 Кшьюсть репонапьних В1дд1лень Фонду державного майна од. Договори, акта 24,0
Украши пщключених до едино! комп'ютерно! мереж1 орган!в приймання-передач1
приватизацп наданих послуг



4 Кшьюсть репональних вщдшень Фонду державного майна 
Украши та управлшь забезпечення реашзаци повноважень в

од. Договори, акта 
п р и й м ан ня - перс дач 1

25,0 24,0

областях них репональних вщдшень шдюпочених до едино! 
комп'ютерно! мереж! оргашв приватизацп

наданих послуг

5 Кшьюсть проданих об'екпв од. ЗВ1ТИ упраВЛ1НСЬКОГО 
Об)Л1Ку

407,0 983,0 47,0

6 КШЬЮСТЬ укладених ДОГОВОр1В про ощнку Об'ОСПВ, що 
шдлягають приватизацп

од. Договори 229,0 308,0 3,0

7 КШЬЮСТЬ наданих ЗВГПВ про ощнку об'екпв, ЩО ПЩЛЯГаЮТЬ од. Внутр1шньогоеподарськи 229,0
приватизацп й обл!к

8 Кшьюсть укладених доювор1в кушвл1-продажу державного 
майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо 
виконання умов договор ж приватизацп

од. Договори 738,0 590,0 653,0

9 Кшьюсть шдготовлених 1 розм1щених публжацШ, 
повщомлень

од. Внутр1шньогосподарськи
Й ОбЛ1К

6 083,0

10 Кшьюсть розмщених щформацшних матерйшмв про 
Д 1 Я Л Ь Н 1 С Т Ь  Фонду

од. Договори, акта 
приймання-персдач! 
наданих послуг

216,0 1,0

11 Обсяг послуг з перекладу докуменнв сторшок ДОГОВ1Р Про ЗакуП1ВЛЮ 
послуг

155,0 400,0 160,0

12 Кшьюсть тираж1в видання газети "Вшомосп приватизацп" шт. Зв1ти управлшського 
обл!ку

52,0 53,0 7,0

13 Кшьюсть проведения семшар1в з навчання пращвник1в од. Зв1ти управл1нського 66,0 42,0 3,0
оргашв приватизацй, та ошб, представник1в держави, яю 
беруть участь у загальних зборах товариств, та ошб, як1 

включен! до складу наглядових рад, ревгзшних ком!с1й

ОбЛ1Ку

14 К1льк1сть ос1б, як1 пройшли навчання та тдвижения 
квал1ф1кащ! кадр!в орган!в приватизац!'! та ос!б,

оиб Звгги управл1нського
обЛ1Ку

130,0 19,0

представниюв держави, як; беруть участь у загальних зборах 
говариств, га ос1б, яю вкпючеш до складу наглядових рад,
реВ131ЙНИХ КОМ1С1Й_____________________________________

15 Кшьюсть оЫб, яю пройшли навчання та пщвищення 
квал1ф1кацп кадр!в оргашв приватизацп та оиб, 
представниюв держави, яю беруть участь у загальних зборах 
товариств, та ошб, яю включен! до складу наглядових рад, 
ревгпйних КОМ1С1Й (у Т .Ч .  Ж 1 Н О К  - 164, ЧОЛОВ!К1В - 61)

ОС1б Зв1ти управлшського 
обЛ1Ку

225,0

16 Кшыастъ проданих об'ект1в приватизащУ, для п1дготовки до 
продажу яких залучалися радники

од. Р1шення Уряду 19,0 1,0

17 Кшьюсть радниюв, залучених до продажу об'ект!в 
приватизацй', по яким плануеться зд1йснити оплату послуг за 
бюджетш кошта

од. Р1шення Уряду 5,0 19,0 1,0

18 Кшьюсть процесуальних документ] в (позовних заяв, 
апелящйних скарг, касащйних скарг, заяв, кпопотань, тощо), 
поданих Фондом державного майна Украши

од. Управлшський обл1к 48,0

е ф е к т и в н о с з з

1 Середня варпсть автоматазованого робочого м1сця для 
зд1йснення процесу приватизацп державного майна

тис.грн. Договори, акта
приймання-
передач1/накладн1

23,4 17,6

2 Надходження коцтв до Державного бюджету Украши вщ 
приватизацп державного майна

тис.грн. Зв1ти управлшського
ОбЛ1КУ

549 470,5 12 000 000,0 522 669,1

3 Середня вартлсть розмщення одного йнформащйного 
матер1алу про д!ялыпсть Фонду

тис.грн. Договори, акта 
приймання-передач! 
наданих послуг

4,0 13,9



4 Середня варпсть 1 сторшки перекладу тис.грн. Договори про закуп1влю 
послуг

0,2 0,2 0,1

5 Середня варпсть навчання 1 слухача тис.грн. Управлшський обл1к 1,4
6 Середня варпсть навчання одного слухача тис.грн. УпраВЛ1НСЬКИЙ ОбЛ1К 2,6 2,2
7 Середня варттсть судового збору за подання одного 

процесуального документа (позовноУ заяви, апеляцщно'У та 
касацШноУ скарги, заяви, клопотання, тощо)

тис.грн. Управл1нський облж 26,0

ЯК0СТ1

1 Ревень забезпечення автоматизованими робочими мюцями 
для здШснення пронесу приватизацп державного майна

В1ДС. УпраВЛ1НСЬКИЙ ОбЛ1К 49,3 4,2

2 Р1вень виконання планових обсяпв надходження кошт1в В1д  

приватизацп державного майна до Державного бюджету 
УкраУни

В1ДС. ЗВ1ТИ управл1нського 
облУку

3,2 100,0 100,0

3 Ргвень погашения кредиторсько'У заборгованост1, 
зареестровано'У в органах ДКСУ станом на 01 ачня 2020 року

В1ДС. Зв1т про заборгован1сть 
за бюджетними коштами 
(форма № 7 д)

100,0

4 Частка судових справ, за якими прийнято р1шення на користь 
Фонду державного майна

В1ДС. Управлшський облзк 100,0



7.2. Результативн! показники бюджетно! програми у 2022 1 2023 роках

№
з/п

Показники О д И Н И Ц Я  ВИМ1РУ Джерело шформацп 2022 рж (прогноз) 2023 рж (прогноз)

загальний фонд спешальний фонд загальний фонд спещальний фонд
1 1 ----------3----------- ------------------ 5------------------ -----------------5----------------- ---------------5 --------------- ----------------7---------------- ---------------- 8-----------------

затрат

1 Техшчна тдтримка едино! комп'ютерно! мережм оргашв тис.грн. Договори, акта 255,1 255,1
приватизацй приймання-передачй 

надання послуг
2 Оцшка майна у процес1 приватизацп (корпоратизащУ) та тис.грн. Внутршньогосподарський 203,5 203,5

об'екпв приватизацп, повернутих за ршенням суду в 
державну власнють

ОбЛ1К

3 Проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, 
експертизи техшчного стану, аукцюшв, обслуговування 061 ту 
шнних папер1в на ринках у цшних паперах

тис.грн. Внутрошньоюсподарський
обл1К

4 Висвгглення приватизащйних процессе у засобах масово'У 
шформацп, супроводження веб-сайту Фонду, послуги 
електронного зв'язку

тис.грн. Внугрпиньогосподарський
0бл1К

13,9 13,9

5 Оплата послуг з перекладу для ствробп ництва з тис.грн. Договори про закугмвлю 19,3 19,3
м1жнародними орган1защями послуг

6 Придбання паперу, пл1вок-кальок для фотоформ, витратних 
матер!ал1в для друку газета "Вшомосп приватазащ!"

тис.грн. Внутр1шньогосподарський
обл1К

46,1 46,1

7 Експедирування газети "В1домосп приватизацй" тис.грн. Внутр1шньогосподарський
0бЛ1К

2,9 2,9

8 Оплата послуг, пов'язаних 13 навчанням та пшвищенням 
квал1ф1кац1! ощиювач1в та уповноважених ос1б з управл1ння 
державними корпоратавними правами

тис.грн. Управл1нський облйк 41,1 41,1

9 Оплата послуг радниюв (уповноважених ос1б), залучених до тис.грн. Договори, акта 13487,4 13 487,4
продажу об'ект!в приватизац!! приймання-передачй 

надання послуг
продукту

1 К1льк1сть репональних вщдшень Фонду державного майна 
УкраУни та управлшь забезпечення реал1защУ повноважень в

од. Договори, акта 
приймання-передачц

24,0 24,0

областях цих репональних вщдшень пщключених до едино! 
комп'ютерно! мереж1 орган1в приватизацй'

наданих послуг

2 К1льк1сть проданих об'ект1в од. Звгга управл1нського 
обл1ку

25,0 23,0

3 Кшьюсть укладених договор1в про оц1нку об'екпв, що 
п1длягають приватизац11

од. Договори 2,0 2,0

4 К1льк1сть укладених договор1в куп1вл1-продажу державного 
майна стан виконання яких буде контролюватись, щодо 
виконання умов договор1в приватизалУУ

од. Договори 597,0 556,0

5 Кшьюсть розмщених 1нформашйних матер1ап1в про 
Д1ЯЛЬН1СТЬ Фонду

од. Договори, акти 
приймання-передач! 
наданих послуг

1,0 1,0

6 Обсяг послуг з перекладу документов сторшок ДОГОВ1Р Про ЗакуП1ВЛЮ 
послуг

149,0 149,0

7 Кшьк1сть тираж!в видання газети "Вщомост! приватизащ'У" шт. Зв1ти управлшського 6,0 6,0
ОбЛ1Ку



8 Кшьмсть проведених ссмшар1в з навчання пращвниюв 
оргашв приватизаций та осш, представниюв держави, як1 

беруть участь у загальних зборах товариств, та осЮ, яю 
включеш до складу наглядових рад, ревЫйних комкай

од. ЗВ1ТИ управл1нського 
ОбЛ1Ку

3,0 3,0

9 Кшьюсть осШ, як! пройшли навчання та гпдвищсння 
квашфжацй кадр1в оргашв приватизацп та оиб, 
представниюв держави, як! беруть участь у загальних зборах 
товариств, та одаб, яю включеш до складу наглядових рад, 
рсвгпйних КОМ1С1Й

оиб Зв1ТИ упраВЛ1НСЬКОГО 
0бЛ1Ку

17,0 16,0

10 Кшьюсть проданих об'ект1в приватизац11, для шдготовки до 
продажу яких залучалися радники

шт. Р1шення Уряду 1,0

11 К1льк1сть радник1в, залучених до продажу об'екпв 
приватизацй, по яким плануеться зд1йснити оплату послуг за 
бюджстж кошти

шт. Р1шення Уряду 1,0

12 К1льк1сть процесуальних документ1в (позовних заяв, 
апеляц1йних скарг, касащйних скарг, заяв, клопотань, тощо), 
поданих Фондом державного майна Украши

од. УпраВЛ1НСЬКИЙ ОбЛ1К 47,0 46,0

ефективносп

1 Надходження коп т в до Державного бюджету Украши вщ 
приватизацн державного майна

тис.грн. Зв1ти управлшського
ОбЛ1Ку

656208,1 623 178,9

2 Середня вартють розм1щення одного 1нформащйного 
матер1алу про Д1яльшсть Фонду

тис.грн. Договори,акти 
приймання-передач1 

наданих послуг

13,9 13,9

3 Середня варттсть 1 сторшки перекладу тис.грн. Договори про закуп1влю 
послуг

0,1 0,1

4 Середня варт1сть навчання одного слухача тис.грн. Управлшський обл1к 2,2 2,2
5 Середнш розм1р судового збору за подання одного 

процесуапьного документа (позовно! заяви, апеляц1йно1 та 
касацшно! скарги, заяви, клопотання тощо)

тис.грн. УпраВЛ1НСЬКИЙ обЛ1К 26,5 27,0

ЯКОСТ1

1 Р1вень виконання планових обсяпв надходження к оп т  в вщ 
приватизац11 державного майна до Державного бюджету 
Украши

В1ДС. Зв1ти управл1нського 
0бЛ1Ку

100,0 100,0

2 Частка судових справ, за якими прийнято р1шення на користь вщс. 
Фонду державного майна

Управлйнський Обл1К 100,0 100,0

8. Структура видатк!в на оплату пращ
(тис. грн.)

Найменування 2019 рис (зв1т) 2020 р1к (затверджено) 2021 р1к (проект) 2022 р1к (прогноз) 2023 р1к (прогноз)

загальний
фонд

спещальний
фонд

загальний
фонд

спещальний
фонд

загальний
фонд

спещальний
фонд

загальний
фонд

спещальний
фонд

загальний
фонд

спещальний
фонд

; 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
всього
в тому числ! оплата пращ штатних одиниць за загальним фондом, що X X X X X
враховаш також у спещапьному фонда



9. Чиселыисть зайнятих у бюджетних установах
№
з/п

К а те го р п  п р а щ в н и к ш 2 0 1 9  р ж  (зв !т ) 2 0 2 0  р ж  ( п л а н ) 2 0 2 1  р!к 2 0 2 2  р!к 2 0 2 3  р!к

за га л ьн и й  ф о н д с п е щ а л ь н и й  ф о н д за га л ьн и й  ф о н д с п е щ а л ьн и й  ф о н д
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н
дза тв е р д -

ж е н о
ф а к ти ч н о

ЗЗЙНЯТ1

за тв е р д -
ж е н о

ф ак ти ч н о
за й ю гп

за тв е р д -
ж е н о

ф а к ти ч н о
зай ш гп

за тв е р д -
ж е н о

ф а к ти ч н о
за й ю гп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всього штатних одиниць

з них штатш одинищ за загальним фондом, 
що також врахован! у спещальному фонд! X X X X X X X

10. Державш шльов! программ, як1 виконуються в межах бюджетно! программ

10.1. Державш цшьов! программ, як! виконуються в межах бюджетно! программ у 2019-2021 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зм1ст заход1в за 
програмою

2019 рж (зв!т) 2020 рж (затверджено) 2021 рж (проект)

загальний
фонд

спещальний
фонд

загальний фонд спещальний
фонд

загальний фонд спещальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.2. Державш щльов! программ, яш виконуються в межах бюджетно! программ у 2022 1 2023 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Код
програми

Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зм1ст заход 1 в за 
програмою

2022 рж (прогноз) 2023 рж (прогноз)

загальний фонд спещальний
фонд

загальний
фонд

спещальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П . Анал13 результате, досягнутих внаслгдок використання коштзв загального фонду бюджету у 2019 рош, очшуваш результати у 2020 рош, 
обгрунтування необхщност1 передбачення видаткчв/надання кредиНв на 2021-2023 роки

У 2019 та 2020 роках фшансування Фонду державного майна Украши за бюджетною програмою КПКВК 6611020 "Заходи, пов’язаш з проведениям 
приватизацп державного майна" здшснювалось в межах затвердженого кошторису.
Для забезпечення виконання поставлених перед Фондом завдань на 2021 рис необхщно на заходи, пов'язаш з проведениям приватизацп державного майна 175 
847 тис.грн. Передбачено Фонду на зазначеш ц ш  - 15 318,3 тис.грн (8,7 % В1Д потреби). Не забезпечено - 160 528,7 тис.грн. Недостатшй обсяг видатюв, 
визначений ФДМУ у 2021 рощ на приватизаций державного майна створюе ризики ускладнення якюно! подготовки до приватизацп та проведения приватизацп 
визначених Урядом об'екпв, не забезпечення в повному обсяз! вщповщними надходженнями Державний бюджет Украши.



12.1. Кредиторська заборговашсть загального фонду державного бюджету у 2019 рош

КЕКВ/
ккк

Найменування Затверджено з 
урахуванням змш

Касов1 видатки/ 
надання кредиттв

Кредиторська 
заборговашсть на

Кредиторська 
заборговашсть на

Змша кредиторсько! 
заборгованосп

Погашено кредиторську заборговашсть за 
рахунок конгпв

Бюджетш
зобов'язання

01.01.2019 01.01.2020 (6-5) загального фонду спещального фонду (4+6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 1 0 Предмета, матер1али, 

обладнання та швентар
303,2 526,8 526,8

2240 Оплата послуг (кр1м 
комунальних)

364 412,5 3 089,7 3 722,6 3 722,6 6 812,3

2282 Окрем1 заходи по реал1зацп 
державних (репональних)

403,6 178,6 21,4 21,4 200,0

програм, не вщнесеш до заход1в 
розвитку

2800 1нни поточш видатки 5 106,6 3 952,1 3 952,1

3110 Придбання обладнання 1 

предмеНв довгострокового 
користування

1 374,1 912,9 912,9

всього 371600 ,0 8660,1 3744,0 3744,0 12404,1

12.2. Кредиторська заборговашсть за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
____ _________________________ ____________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________(тис, грн.)

КЕКВ/
ККК

Найменування 2020 рпс 2021 рпс

затверджен1
призначення

кредиторська 
заборговашсть на 

01.01.2020

плануеться погасите 
кредиторську заборговашсть за

очжуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань 
(3-5)

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборговашсть на 
01.01.2021 

(4-5-6)

плануеться погасите 
кредиторську заборговашсть за

оч1куваний 
обсяг взяття

ролушзагального
фонду

ктгопщв
спещального

фонду
загального

фонду
спещального

фонду
зобов'язань

(8-10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2210 Предмета, матер 1али, обладнання та 
швентар

407,1 407,1 46,1 46,1

2240 Оплата послуг (кр1м комунальних) 231 708,8 3 722,6 3 722,6 227 986,2 12 931,4 12 931,4
2282 Окрем1 заходи по реашзацн державних 

(репональних) програм, не в1днесеш до 
заход1в розвитку

580,4 21,4 21,4 559,0 41,1 41,1

2800 1нпп поточш видатки 19 439,6 19 439,6 2 299,7 2 299,7
3110 Придбання обладнання \ предмете 

довгострокового користування
4 120,0 4 120,0

3160 Придбання земл1 та нематергальних 
актив!в

2 000,0 2 000,0

всього 258 255,9 3 744,0 3 744,0 254 511,9 15 318,3 15 318,3



КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з 
урахуванням змш

Касов1 видатки/ 
надання кредите

Дебггорська 
заборговашсть на 

01.01.2019

Дебггорська 
заборгован1сть на 

01.01.2020

Опкувана деб1торська 
заборговашсть на 

01.01.2021

Причини виникнення 
заборгованосп

Вжит! заходи щодо погашения 
заборгованостз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

всього

12.4. Нормативно-правовй акти, виконання яких у 2021 рощ не забезпечено граничним обсягом видаткйв/надання кредитив загального фонду
№
з/п

Найменування Статп (пункти) 
нормативно

правового акта

Обсяг видатюв/надання 
креди-пв, необхщний для 

виконання статей 
(пунктзв) (тис.грн.)

Обсяг видатюв/надання 
кредитзв, врахований у 

граничному обсягу 
(тис.грн.)

Обсяг видатюв/надання 
креди-пв, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхщно вжити для забезпечення виконання статей (пунктзв) 
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

1 Закон УкраГни вщ 18.01.2018 № 2269-УП1 Стаття 25 Закону 175 847,0 15 318,3 160 528,7 Виконувати ст. 25 Закону Укра'ши вш 18.01.2018 № 2269-УШ "Про
"Про приватизаций державного 1 Укра'ши вщ 18.01.2018 № приватизащю державного I комунального майна"
комунального майна" 2269-VIII "Про

приватизащю
КЕКВ 2210-314,7 тис. грн. державного I
КЕКВ 2240 - 162 991,7 тис.грн, комунального майна"
КЕКВ 2282 - 523,8 тис.грн,
КЕКВ 2800 - 12 016,8 тис. грн.,

Потреба складае 175 847,0 тис.грн, Забезпечено - 15 318,3 тис.грн, 
Не забезпечено 160 528,7 тис.грн.

Разом - 175 847,0 тис.грн.
ВСЬОГО 175 847,0 15 318,3 160 528,7

12.5. Анализ управлйння бюджетними зобов’язаннями та пропозиции щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 рощ
Потреба на заходи, пов'язаш з проведениям приватизаци державного майна, складае 175 847,0 тис.грн, забезпечено - 15 318,3 тис.грн, не забезпечено - 160 
528,7 тис.грн
Недостатшй обсяг видатюв, визначений ФДМУ у 2021 роц: на приватизацию державного майна призведе до ускладнення подготовки до приватизаци та 
приватизацию визначених Урядом об'ектйв, забезпечення в повному обсяз1 вщпсшдними надходженнями Державний бюджет Укра'ши.

13. Шдстави та обгрунтування видатйв специального фонду на 2021 рйк та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до специального фонду, анализ результатйв, 
досягнутих внаслйдок використання коштйв специального фонду бюджету у 2019 рощ, та очйкуванй результатн у 2020 рощ



Голова Фонду державного майна 
УкраТни

Директор Департаменту 
фшансового забезпечення та 

бухгалтерского обл1ку - 
головний бухгалтер

(шдпис) '

Дмитро СЕННИЧЕНКО

(пр!звшце та йшшали)

Оксана ГЛАДУН

(пр1звшце та 1шщали)


