
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Фонд державного майна України 661
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Головними завданнями Фонду державного майна України на сучасному етапі є забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної власності, 
реалізація державної політики відповідно до рішень вищих органів державної влади у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними 
правами держави щодо об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, а також у сфері оренди, використання та 
відчуження державного майна, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Виходячи із головних завдань, місія Фонду полягає у підвищенні інституційної привабливості та конкурентоспроможності економіки України.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
Найменування показника результату Одиниці 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

виміру (звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7

1. Масштабна прозора приватизація державної власності. Оптимізація частки державного сектора економіки. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна.
Продані земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення або прав на них, що перебувають у державній 
власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають

О Д . 22,0 12,0

п р и в а т и за ц ії

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.гри. 2 670,3 3 163,1

Рівень виконання планових обсягів надходження від 
приватизації державного майна до Державного бюджету 
України

в іде. 19,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до 
Державного бюджету України від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення під об'єктами, що 
підлягають приватизації

в іде. 45,5 100,0

Кількість об'єктів, які підлягають продажу, в тому числі разом 
із земельними ділянками несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній власності, на яких 
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації.

од. 156,0 583,0

Надходження коштів до Державного бюджету України від 
приватизації державного майна

тис.грн. 3 376 755,1 21 300 000,0 6 892 684,0 213 683,0 203 508,0

Кількість договорів купівлі-продажу, стан виконання яких 
буде контролюватись

од. 697,0 602,0 65,0 66,0 66,0
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Кількість об'єктів, які підлягають продажу од. 125,0 106,0 нк.о

2. Організація управління державною власністю
Кількість об'єктів державної власності, які підлягають 
щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів 
державної власності

од. 931 573,0 920 000,0 910 000,0 900 000,0 900 000,0

Рівень щорічної інвентаризації об’єктів державної власності у 
загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному 
реєстрі об’єктів державної власності

відс. 100,2

Витрати, пов'язані з організацією скликання та проведення 
загальних зборів акціонерів (учасників) господарських 
товариств скликаних на вимогу Фоїщу державного майна 
У країни

тис. гри. 408,3 408,3 408,3

Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна 
України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) 
господарських товариств

шт. 11,0 10,0 10,0

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 Фонду

тис. гри. 929 253,0 1 600 000,0 529 308,0

Надходження коштів до Державного бюджету України від 
оренди державного майна

тис.грн. 1 055 818,3 1 000 000,0 1 200 000,0 1 270 000,0 1 270 000,0

Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, 
паї) господарських товариств, які є у державній власності, по 
господарських товариствах, які належать до сфери управління 
Фонду, до Державного бюджету України

відс. 145,0 100,0 100,0

Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від 
оренди державного майна до Державного бюджету України

відс. 66,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності відс. 100,0 100,0 100,0 100,0
у загальній кількості об’єктів, які обліковуються в Єдиному 
реєстрі об'єктів державної власності

3. Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки.
рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

Кількість звітів про оцінку об'єктів, що підлягають 
приватизації, в тому числі звітів про оцінку об'т к ми разом із 
земельними ділянками, на яких іакі об'ї кін розташовані

од. 337,0

Кількість звітів про оцінку мана од. 337,0

Кількість звітів про оцінку об'єктів, Щ О  П І Д Д І Й І І І О Т Ь од 195,0 158,0 129,0
приватизації
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4. Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку 
___________________________ громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації.
Кількість семінарів з навчання працівників органів од. 9,0
приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, 
та осіб уповноважених управляти державними 
корпоративними правами

Кількість семінарів з навчання працівників органів од. 8,0 31,0 29,0 28,0
приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь 
у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу 
наглядових рад, ревізійних комісій

Кількість осіб, які пройшли навчання на семінарах з питань осіб 148,0
приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються 
та управління державними корпоративними правами

Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення од. 166,0 195,0 187,0 173,0
кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників 
держави, які беруть участь у загальних зборах товариств га 
осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій

Тираж видання "Державного інформаційного бюлетеня про шт. 2 000,0 1 500,0 2 000,0 1 894,0 1 804,0
приватизацію"

Тираж видання газети "Відомості приватизації" - додатка до шт. 76 000,0 51 800,0 52 000,0 49 239,0 46 893,0
"Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за 
бюджетними програмами__________________  __  __  __ (тис. гри.)

к п к в к Найменування Відповідальний
виконавець

КФКВ 2017 рік 
(звіт)

2018 рік 
(затверд.)

2019 рік 
(проект)

2020 рік 
(прогноз)

2021 рік 
(прогноз)

Номера
стратегічних

цілей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна Апарат Фонду державного майна України 0411 232 175,2 340 654,1 339 410,8 458 354,0 551 715,9 2

6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації 
державного майна

Апарат Фонду державного майна України 0411 11 774,0 371 600,0 371 600,0 і б  6 6 6 ,6 2 6  6 6 6 ,6 1,3,4

ВСЬОГО:
У

243 949,2 712 254,1 711 010,8 478 354,0 571 715,9

В.о. Голови Фонду державного 
майна України т р /

В. Трубаров

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

з


