
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦ1Я НА 2020-2022 РОКИ загальна, Форма БП 2020-1

1. Фонд державного майна Украши 661
(найменування головного розпорядника коигпв державного бюджету) КВК

2. Мета д1яльност) (м1С1я) головного розпорядника коп тв  державного бюджету

Головними завданнями Фонду державного майна УкраТни на сучасному еташ е забезпечення проведения масштабно!' прозоро! приватизацп' державно! власностц 
реал^защя державно! полггики ввдповщно до ршень вищих органов державно! влади у сфер1 управлшня об'ектами державно! власностц у тому числ1 корпоративними 
правами держави щодо об'ект1в державно! власностц яю належать до сфери управлшня Фонду державного майна У кра'ши, а також у сфер1 оренди, використання та 
вщчуження державного майна, державного регулювання оцшки майна, майнових прав та професшно! ощночно! д1яльностк 
Виходячи 13 головних завдань, миля Фонду полягае у шдвищенш шституцшно! привабливос п та конкурентоспроможност! економжи Украши.

3. Ц ш  державно! полпики у вщповтднш сфер1 д1яльност1 (галуз1), формування та/або реал1зацш яко! забезпечуе головний розпорядник коп тв  державного бюджету, та 
показники !х досягнення

Найменування показника досягнення щл1 Одиниця 2018 р1к 2019 ргк 2020 р1к 2021 р1к 2022 р1к
ВИМ1ру (ЗВ1Т) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

1. Масштабна прозора приватизашя державно! власност!. Забезпечення надходження кошззв вш приватизацп державного майна.
Продаш земельн1 Д1лянки нес1льськогосподарського од. 12,0
призначення або прав на них, що перебувають у державнш 
власност1, на яких розташован1 об'екти, що пщлягають 
приватизацб
Надходження ко п тв  до Державного бюджету Украши вщ тис.грн. 3 163,1
продажу земельних дшянок нес1льськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають у державши
гласность на яких розташоваш об'екти, що пщлягають
приватизацп
Р1вень виконання планових обсяпв надходження вщ В1дс. 75,7 100,0 100,0 100,0 100,0
приватизацИ державного майна до Державного бюджету
УкраУни
Р|вень виконання планових обсяпв надходження кошт1в до вщс. 100,0
Державного бюджету УкраУни в|д продажу земельних ;иляиок 
нес1льськогосподарського призначення П1Д об'ектами, що 
тдлягають приватизацУУ
Продан1 об'екти, в тому числ1 разом 13 земельними Д1лянками од. 302,0
нес Ульсько! осподарського призначення, що перебувають у 
державшй власност1, на яких розташован1 об'екти, що 
пщлягають приватизацй
КУльк1сть проданих об'екпв од. 813,0 100,0 67,0 59,0

Надходження кошт1в до Державного бюджету УкраУни В1д тис.грн. 268 651,1 17 100 000,0 1 309 229,0 1 486 353,0 1 491 998,0
приватизацУУ державного майна



Кшыасть договор1в куп1вл1-продажу, стан виконання яких 
буде контролюватись

од. 591,0

Кшькють укладених договор1в куп1вл1-продажу державного 
майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо 
виконання умов договор1в приватизацй

од. 664,0 183,0 

2. Орган1зац1я ефективного управл!ння об'ектами державно! власност!

164,0 160,0

Надходження к о и тв  до Державного бюджету Украши в1д 
оренди державного майна

тис.грн. 1 445 493,6 1 200 000,0 1 270 000,0 1 270 000,0 1 270 000,0

Надходження дивщенд1в до Державного бюджету УкраУни, тис.грн. 1 653 177,6 637 329,3 438 887,1
нарахованих на акцй (частки, па!) господарських товариств, 
як1 г у держащий власиосй, по господарських товариствах, якУ 
належать до сфери управлшня Фонду

3. Державне регулювання у сфер! оцшки майна
КщькУсть ЗВ1Т1В про ощнку майна од. 363,0

Кщьк1сть наданих звгпв про ощнку об'ектув, що пщлягають од. 374,0 151,0 85,0 66,0
приватизацй

4. Подальше посилення прозоросп та вщкритост! д!яльносп Фонду у процес! вироблення та реал1зацн державно! полггики у сфер! д!яльност! Фонду, сприяння розвитку 
громадянського сусшльства, реал!зац!я державно! кадрово! полешки в сдинш систем! державних оргашв приватизаций

Тираж видання "Державного шформацшного бюлетеня про шт. 11 500,0
приватизацио"
Тираж видання газета "Вщомост1 приватизацй" - додатка до шт. 51 800,0
"Державного шформацшного бюлетеня про приватизацию"
Кшьк1сть I иражтв видання газета "В1домост1 приватизацй" шт. 52,0 2 672,0 2 528,0 2 544,0

4. Розподш ор1ентовних граничних показник1в видатюв/надання кредит1в загального фонду державного бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)

к п к в к Найменування Вщповщалъний
виконавець

КФКВ 2018 р 1 к  

(ЗВ 1Т)

2019 рж 
(затверджено)

2020 р1к 
(план)

2021 рйс 
(план)

2022 р1к 
(план)

Номер цш 
державно!

ПОЛ1ТИКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 6 1 1 0 1 0 Керпшицтво та управления у сфер 1 державного майна Апарат Фонду державного майна УкраУни 0411 337 302,1 339 410,8 359 013,4 386 238,9 414 373,8 1 ,3 ,4

6 6 1 1 0 2 0 Заходи, пов’язаш з проведениям приватизацй 
державного майна

Апарат Фонду державного майна УкраУни 0411 9 742,2 371 600,0 107 625,9 107 625,9 107 625,9 2

6 6 1 1 0 3 0 Створення та впровадження комплексно! системи 
електронного документооб1гу та шформашйно- 
аналпичних реестров Фонду державного майна Украши

Апарат Фонду державного майна УкраУни 0 1 1 2

6 6 1 1 0 4 0 Розвиток електронного урядування у сфер1 державного 
майна

Апарат Фонду державного майна УкраУни 0 4 7 0 1 999,0 4

ВСЬОГО: 349 043 ,3 711 010,8 466  639,3 493  864,8 521 999,7
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