
 
 

 
 

Інформація про мету, завдання та результативні показники 

бюджетної програми за КПКВК 6611010 “Керівництво та управління                

у сфері державного майна”, що подані у складі бюджетного запиту                  

до проекту Державного бюджету України на 2015 рік.  

 

1. Мета бюджетної програми 

Реалізація 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 власност, що належать   

до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання  
оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності  

 

2. Завдання бюджетної програми 

- 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 по надходженню коштів від оренди 

державного майна та дивідендів. 

- Виконання планових завдань з надходження коштів                                 
від приватизації державного майна. 

 

3. Результативні показники бюджетної програми 

4.  
№ 
з/п 

Показники Од. 
вимі-ру 

Джерело інформації 2015 рік 
(проект) 

1. Кількість штатних одиниць  од. Постанова КМУ від 

05.04.2014 № 85  

2 363 

2. Кількість актів оцінки державного майна од. Дані внутрішньовідомчого 
обліку 

467 

3. Кількість звітів про оцінку майна, актів 
оцінки майна, які підлягають 
рецензуванню (державної власності) 

од. Дані внутрішньовідомчого 
обліку 

7 737 

4. Кількість 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 

од. Дані внутрішньовідомчого 
обліку 

69  

5. Кількість об’єктів державної власності 
(державне майно), які  підлягають 
щорічній інвентаризації для ведення 
Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності 

од. Звіти 950 000 

6. Кількість договорів купівлі-продажу 
державного майна, стан виконання яких 
буде контролюватись 

од. Дані внутрішньовідомчого 
обліку 

806 



7. Кількість договорів оренди, 
орендодавцями за якими є органи 

приватизації, що обліковуються у Фонді 
державного майна 

од. Звіти 21 670 

8. Кількість придбаного ліцензованого 

програмного забезпечення 

од. Звіти 1 702 

9. Кількість об’єктів, які підлягають 
продажу, в т.ч. разом із земельними 
ділянками несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній 
власності, на яких розташовані об’єкти. 
що підлягають приватизації  

од. Звіти 69  

10. Продані земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення 

або права на них, що перебувають у 
державній власності, на яких розташовані 
об’єкти, що підлягають приватизації  

од. Договори купівлі-продажу 17 

11. Тираж видання “Державного 

інформаційного бюлетеня про 
приватизацію” 

шт. Звіти 6 000 

12. Тираж видання газети “відомості 
приватизації”-додатка до “Державного 
інформаційного бюлетеня про 

приватизацію” 

шт. Звіти 50 000 

13. Кількість семінарів з навчання 
працівників органів приватизації, 
менеджменту підприємств, що 

приватизуються та осіб, уповноважених 
управляти державними корпоративними 
правами 

од. Звіти 1 

14. Кількість осіб, які пройшли навчання на 
семінарах з питань приватизації, 

менеджменту підприємств, що 
приватизуються та управління 
державними корпоративними правами 

осіб Звіти 55 

15. Надходження дивідендів до Державного 

бюджету України, нарахованих на акції 
(частки, паї) господарських товариств, які 
є у державній власності, по господарських 
товариствах, які належать до сфери 
управління ФДМУ 

тис.грн. Фінансові плани 100 000 

16. Надходження коштів до Державного 
бюджету України від оренди державного 
майна 

тис.грн. Договори оренди 685 000 

17. Надходження коштів до Державного 

бюджету України від приватизації 
державного майна 

тис.грн. Звіти 404 101,8 

18. Надходження коштів до Державного 
бюджету України від продажу  земельних 
ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що 
перебувають  у державній власності, на 
яких розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації 

тис.грн. Звіти 459,6 

 


