
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Головними законодавчо визначеними завданнями Фонду державного майна України є забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної власності, 
реалізація державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, а також у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, державного 
регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, забезпечення повноти, достовірності та відкритості державних реєстрів, ведення яких 
забезпечується Фондом, зокрема Єдиного реєстру об'єктів державної власності.
Виходячи із головних завдань та з урахуванням стратегії розвитку держави, місія Фонду на сучасному етапі полягає у розширенні можливостей залучення інвестицій для 
відродження та розвитку економіки України.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
Найменування показника результату Одиниці

виміру
2021 рік 

(звіт)
2022 рік 

(затверджено)
2023 рік 
(проект)

2024 рік 
(прогноз)

2025 рік 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

1. Масштабна прозора приватизація державної власності. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна.
Надходження коштів до Державного бюджету України від 
приватизації державного майна

тис.грн. 4 812 606,2 8 000 000,0 4 193 902,0

Кількість проданих об'єктів од. 352,0 671,0 215,0

Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного 
майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо 
виконання умов договорів приватизації

од. 788,0 696,0 628,0

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

в іде. 100,0 100,0 100,0

2. Організація ефективного управління державною власністю
Надходження коштів до Державного бюджету України від 
оренди державного майна

тис.грн. 1 650 000,0 1 300 000,0 730 000,0

Надходження дивідендів до Державного бюджету України, тис.грн. 1 623 115,6 639 266,0 348 066,0
нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, 
які є у державній власності, по господарських товариствах, які 
належать до сфери управління Фонду

3. Державне регулювання у сфері оцінки майна
Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що од. 290,0 387,0 99,0
підлягають приватизації . . . . .
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4. Створення ефективного інформаційного, кадрового та технічного забезпечення процесів приватизації, управління державною власністю, оцінки майна та оціночної діяльності, а
також ефективної системи внутрішніх комунікацій

Кількість розміщених інформаційних матеріалів з питань од. 15 053,0 58 420,0 5 238,0
проведення приватизації

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за
(тис. грн.)

к п к в к Найменування Відповідальний
виконавець

КФКВ 2021 рік 
(звіт)

2022 рік 
(затверд.)

2023 рік 
(проект)

2024 рік 
(прогноз)

2025 рік 
(прогноз)

Номера
сіратегічних

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 566 700,7 586 040,2 462 834,6 2

6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації 
державного майна

Апарат Фонду державного майна України 0411 20 935,7 149 814,2 89 482,7 1,3,4

ВСЬОГО: 587 636,4 735 854,4 552 317,3

В. о. Голови Фонду державного 
майна України

Яна МАТІЄВА

Директор Департаменту 
фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку - 
головний бухгалтер
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