
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
ш мш  Київ №

Про затвердження Інформації про бюджет 
головного розпорядника бюджетних коштів 
за КВКВ 661 ’’Фонд державного майна України” 
за 2017 рік

Відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України та 

наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року №1489 “Про 

затвердження Вимог та форм публічного представлення головними 

розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за 

№137/18875,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інформацію про бюджет головного розпорядника 

бюджетних коштів за КВКВ 661 ’’Фонд державного майна України” за 2017 рік 

(далі - Інформація), що додається.

2. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи 

з громадськістю до 15 березня 2018 року забезпечити в установленому порядку 

розміщення Інформації на офіційному веб-сайті Фонду державного майна 

України в мережі Інтернет та опублікування в газеті «Відомості приватизації».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду В. Трубаров



Затверджено наказ Фонду

Інформація про бюджет 

головного розпорядника бюджетних коштів 

за КВКВ 661 «Фонд державного майна України» за 2017 рік

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої 

влади із спеціальним статусом, діяльність якого визначається Законом 

України “Про Фонд державного майна України” від 09 грудня 2011 року 

№4107-VI.

Фонд державного майна України забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження 

державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому 

числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної 

власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері 

державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності.

Основними завданнями Фонду державного майна України є:

- удосконалення управління державною власністю;

- ведення обліку об’єктів державної власності;

- проведення оцінки об’єктів приватизації та оренди;

- моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі- 

продажу об’єктів приватизації;

- виконання планових завдань з надходження коштів від оренди 

державного майна;



- виконання планових завдань з надходження дивідендів;

- виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації 

державного майна.

Штатна чисельність працівників системи державних органів 

приватизації Фонду державного майна України - 1654 одиниць, у тому 

числі:

- апарат Фонду -  460;

- регіональні відділення -  1194.

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного 

бюджету України в 2017 році складалась з 26 розпорядників бюджетних 

коштів:

головний розпорядник -  розпорядник коштів І рівня -  Фонд 

державного майна України;

25 розпорядників коштів III рівня.

У 2017 році Фондом державного майна України забезпечено 

виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 

2 бюджетними програмами.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах апарату Фонду та 

регіональних відділень Фонду державного майна України на 2017 рік 

становить 256 147,23 тис. грн. З них використано 244 311,42 тис. грн, або 

95,4 %, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом -  255 397,90 тис. грн;

використано (касові видатки) -  243 949,17 тис. грн, або 95,5%;

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом -  749,33 тис. грн;

використано (касові видатки) -  362,25 тис. грн, або 48,3%.



За бюджетною програмою КПКВК 6611020 “Заходи, пов’язані з 

проведенням приватизації державного майна”:

Затверджено кошторисом за загальним фондом - 20 000,00 тис. грн.

Використано (касові видатки) -  11 773,96 тис. грн (58,9%).

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування 

діяльності апарату Фонду та регіональних відділень Фонду, які 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері приватизації, 

відчуження державного майна, державне регулювання у сфері оцінки 

майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Протягом року підготовлено та опрацьовано 337 од. звітів про 

оцінку об’єктів, що підлягають приватизації, в т. ч. звітів про оцінку 

об’єктів разом із земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані.

Забезпечено контроль стану виконання 697 договорів купівлі- 

продажу державного майна.

У 2017 році Фондом державного майна України перераховано до 

Державного бюджету України від приватизації державного майна коштів у 

сумі 3 376 755,10 тис. грн, що складає 19,7% виконання планового 

показника (17 100 000,00 тис. грн).

Надходження коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 

власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації в 

2017 році були заплановані у сумі 5869,60 тис. грн, фактично надійшло 

2 670,30 тис. грн, що становить 45,5% виконання річного плану.

Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в 

Державному бюджеті України на 2017 рік забезпечував ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів. Затверджені 

видатки у 2017 році були мінімальними та забезпечували лише основні 

напрями видатків.



За бюджетною програмою КПКВК 6611010 “Керівництво та 

управління у сфері державного майна”:

Затверджено кошторисом -  236 147,23 тис. грн: 

за загальним фондом -  235 397,90 тис. грн, 

за спеціальним фондом -  749,33 тис. грн.

Використано (касові видатки) -  232 537,46 тис. грн (98,5%): 

за загальним фондом -  232 175,21 тис. грн (98,6%), 

за спеціальним фондом -  362,25 тис. грн (48,3%).

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування 

діяльності апарату Фонду та регіональних відділень Фонду, які 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері оренди, використання 

та відчуження державного майна, управління об’єктами державної 

власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів 

державної власності, що належать до сфери його управління.

Протягом року забезпечено облік 931573 об’єктів державної 

власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності.

Станом на 01.01.2018 обліковується 18906 договорів оренди. 

Відповідно до визначених завдань Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» Фондом державного майна України 

перераховано від оренди державного майна 1 055 818,30 тис. грн, що 

складає 66% від плану (1 600 000,00 тис. грн).

Станом на 01.01.2018 надходження дивідендів д о  держ авного  

бюджету, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариствах, які є 

у державній власності по господарських товариствах, які належать до 

сфери управління Фонду державного майна України склали 929 253,00 

тис. грн, що становить 145% планового завдання (640 127,00 тис. грн).



Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний 

фонд, спеціальний фонд, разом) з деталізацією за кодами економічної 

класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства 

фінансів України від 01 грудня 2010 року №1489 “Про затвердження 

Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками 

коштів державного бюджету інформації про бюджет” наведена в додатку.

Начальник Управління фінансово -  

економічної роботи та бухгалтерського 

обліку -  головний бухгалтер



Додаток до Інформації про бюджет головного 
розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд 
державного майна України" за 2017 рік

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету 

Фонд державного майна України 
за 2017 рік

(тис, грн)

Код програмної класифікації 
видатків та кредитування 
бюджету/код економічної 

класифікації видатків бюджету 
або код кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

План на 2017 рік з 
урахуванням 
внесених змін

Касове виконання 
за 2017 рік

План на 2017 рік з 
урахуванням 
внесених змін

Касове виконання 
за 2017 рік

План на 2017 рік з 
урахуванням 
внесених змін

К асо ве  ви кон ан н я 

за 2017 рік

В и д а т к и , всьо го  за  го л о в н и м  
р о зп о р я д н и к о м  к о ш т ів  
д е р ж а в н о г о  бю дж ету , в  т .ч .: 255 397,90 243 949,17 749,33 362,25 256 147,23 244 311,42

2000 255 397,90 243 949,17 711,33 354,69 256 109,23 244 303,86
2110 173 581,30 173 566,11 173 581,30 173 566,11
2120 37 946,40 37 783,50 37 946,40 37 783,50
2210 2 975,66 2 773,64 190,89 79,33 3 166,55 2 852,97
2240 23 135,60 14 783,49 107,55 57,65 23 243,15 14 841,14
2250 1 218,15 1 133,04 1 220,78 1 135,22
2271 5 052,22 3 746,59 5 052,22 3 746,59
2272 220,07 175,70 220,07 175,70
2273 3 656,50 2 953,18 3 656,50 2 953,18
2274 534,70 439,75 534,70 439,75
2282 584,90 410,97 584,90 410,97
2800 6 492,40 6 183,20 410,26 215,53 6 902,66 6 398,73
3000 38,00 7,56 38,00 7,56
3110 38,00 7 3 б 1 38,00 7,56

в т. ч. за бюджетними програмами

6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"
Всього 235 397,90 232 175,21 749,33 362,25 236 147,23 232 537,46

2000 235 397,90 232 175,21 711,33 354,69 236 109,23 232 529,90
2110 173 581,30 173 566,11 173 581,30 173 566,11
2120 37 946,40 37 783,50 37 946,40 37 783,50
2210 2 575,66 2 459,18 190,89 79,33 2 766,55 2 538,51
2240 6 847,20 6 361,66 107,55 57,65 6 954,75 6 419,31
2250 1 218,15 1 133,04 2,63 2,18 1 220,78 1 135,22
2271 5 052,22 3 746,59 5 052,22 3 746,59
2272 220,07 175,70 220,07 175,70
2273 3 656,50 2 953,18 3 656,50 2 953,18
2274 534,70 439,75 534,70 439,75
2282 260,80 206,07 260,80 206,07
2800 3 504,90 3 350,43 410,26 215,53 3 915,16 3 565,96
3000 38,00 7,56 38,00 7,56
3110 38,00 7,56 38,00 7,56



6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна"
Всього 20 000,00 11 773,96 20 000,00 11 773,96

2000 20 000,00 11 773,96 20 000,00 11 773,96
2210 400,00 314,46 400,00 314,46
2240 16 288,40 8 421,83 16 288,40 8 421,83
2282 324,10 204,90 324,10 204,90
2800 2 987,50 2 832,77 2 987,50 2 832,77

Начальник Управління фінансово- 
економічної роботи та бухгалтерського 
обліку-головний бухгалтер 0.

О. Гладун


