
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

• • Фонд державного майна України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
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6611020
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3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових 
прав та професійної оціночної діяльності

3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування про об'єкти приватизації та порядок їх приватизації 
Державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності 
Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна 
Співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації 
Виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
- Закон України від 18.01.2018 № 2269-УІІІ "Про приватизацію державного і комунального майна";
- Закон України від 12.07.2001 № 2658-ІІІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- Закон України від 25.10.2001 № 2768-Ш "Земельний кодекс України";
- Закон України від 22.05.2003 № 858 -IV "Про землеустрій";
- Закон України від 24.06.2004 № 1862 -IV "Про екологічний аудит";
- Закон України від 23.02.2006 № 3480-1V "Про цінні папери та фондовий ринок";
- Закон України від 05.11.2009 № 1702-У1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон України від 08.07.2011 № 3674-УІ "Про судовий збір";
- Закон України від 09.12.2011 № 4107-УІ "Про Фонд державного майна України";
- Закон України від 06.09.2012 № 5245-У1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності";
- Закон України від 17.09.2008 № 514-УІ "Про акціонерні товариства";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 145 "Про ліквідацію галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.201 1 № 258 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів з приватизації державного майна" (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 386 "Про затвердження Порядку продажу об'єктів великої приватизації державної власності";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав”;



- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштіві";
- І Іостанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 "Про затвердження порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної 
власності";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 36-р "Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності";
- Наказ ФДМУ, розпорядження АМКУ, рішення ДКЦПФ від 10.05.2012 № 639,282-р,674 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з 
продажу пакетів акцій акціонерних товариств", зареєстрований в Міністерстві юстиції У країни 12.06.2012 № 940/21252;
- Наказ ФДМУ від 18.10.2018 № 1327 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації 
органами приватизації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 № 1349/32801.
- Наказ ФДМУ від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис, грн.)

Код Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

Надходження із загального фонду бюджету 8 660,1 X 8 660,1 258 255,9 X 258 255,9 149 814,2 X 149 814,2

330100 Кошти від продажу землі X 0,0 X X

501000 Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, 
безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування 
підприємств

X 0,0 X X

ВСЬОГО 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 149 814,2 149 814,2

Разом надходжень 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 149 814,2 149 814,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Код Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Надходження із загального фонду бюджету 15 318,3 X 15 318,3 15 318,3 X 15 318,3

330100кошти від продажу землі X 0,0 0,0 X 0,0 0,0

501000р[адхОдЖЄНШ1 від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом X 0,0 0,0 X 0,0 0,0
приватизації та кредитування підприємств
в с ь о г о 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3
Разом надходжень 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3



5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
Фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

загальний
Фонд

спеціальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

526,8 526,8 407,1 407,1 46,1 46,1

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 089,7 3 089,7 231 708,8 231 708,8 137 723,1 137 723,1

2282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку

178,6 178,6 580,4 580,4 41,1 41,1

2800 Інші поточні видатки 3 952,1 3 952,1 19 439,6 19 439,6 12 003,9 12 003,9

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

912,9 912,9 4 120,0 4 120,0

3160 Придбання землі та нематеріальних 
активів

2 000,0 2 000,0

в с ь о г о 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 149 814,2 149 814,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)

ккк Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. гри.)

КЕКВ Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 46,1 46,1 46,1 46,1

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 931,4 12 931,4 12 931,4 12 931,4

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

41,1 41,1 41,1 41,1

2800 Інші поточні видатки 2 299,7 2 299,7 2 299,7 2 299,7

ВСЬОГО 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3



к к к Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЬОГО

6. Впдатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
6Л. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. гри.)

№
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Оплата послуг осіб та організацій, 1183,5 1 183,5 5 293,2 5 293,2 2419,7 2 419,7
залучених до роботи із
забезпечення функціонування 
єдиної комп'ютерної мережі 
органів приватизації, придбання і 
супроводження програмного 
забезпечення для здійснення 
процесу приватизації державного
майна ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Придбання комп'ютерної та 912,9 912,9 6 120,0 6 120,0
офісної техніки, засобів зв'язку,
обладнання, інвентарю,
програмних продуктів________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Оплата послуг, що надаються 5 990,0 5 990,0 58 885,6 58 885,6 38 634,1 38 634,1
особами та організаціями,
залученими до робіт з проведення 
обов'язкового екологічного аудиту, 
аудиту, експертизи технічного 
стану, охорони га збереження 
об'єктів власності в особі органів
приватизації до їх подальшого прод___________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Провадження інформаційної 10 852,0 10 852,0 12 849,0 12 849,0
діяльності з питань проведення
приватизації, управління майном 
державного сектору в процесі 
приватизації, висвітлення 
приватизаційних процесів у 
засобах масової інформації, 
супроводження веб-сайту Фонду
державного майна____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Забезпечення міжнародної 30,6 30,6 60,0 60,0 19,3 19,3
діяльності у сфері приватизації



6 Забезпечення видання та 
розповсюдження офіційних 
друкованих видань Фонду 
державного майна

364,5 364,5 475,3 475,3 49,0 49,0

7 Оплата послуг, що надаються 
закладами і центрами з навчання га 
підвищення кваліфікації кадрів 
органів приватизації та осіб, 
представників держави, які беруть 
участь у загальних зборах 
товариств, та осіб які включені до 
складу наглядових рад. ревізійн

178,6 178,6 559,0 559,0 41,1 41,1

8 Забезпечення оплати послуг, що 
надаються радниками, залученими 
на конкурсних засадах у 
встановленому Кабінетом 
Міністрів України порядку під час 
підготовки до приватизації та 
продажу об'єктів великої 
приватизації

172 266,8 172 266,8 85 802,0 85 802,0

9 Сплата судового збору 10 000,0 10 000,0

10 Погашення кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої в 
органах ДКСУ станом на 01 січня 
2020 року

3 744,0 3 744,0

ВСЬОГО 8 660,1 8 660,1 258 255,9 258 255,9 149 814,2 149 814,2



№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

і 2 3 4 5 6 7 8

1 Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення 
функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і 
супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації 
державного майна

255,1 255,1 255,1 255,1

2 Придбання комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, 
програмних продуктів

3 Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з 
проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного 
стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх 
подальшого прод

205,1 205,1 205,1 205,1

4 Провадження інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, 
управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення 
приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту 
Фонду державного майна

13,9 13,9 13,9 13,9

5 Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації 19,3 19,3 19,3 19,3

6 Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду 
державного майна

49,0 49,0 49,0 49,0

7 Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення 
кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть 
участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових 
рад, ревізій

41,1 41,1 41,1 41,1

8 Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних 
засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під час підготовки 
до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації

13 487,4 13 487,4 13 487,4 13 487,4

9 Сплата судового збору 1 247,4 1 247,4 1 247,4 1 247,4

10 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом 
на 01 січня 2020 року

ВСЬОГО 15 318,3 15 318,3 15 318,3 15 318,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис, грн.)

№ Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
з/п загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затрат

1 2 419,7Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів 
приватизації

тис.грн. Договори, акти 
приймання - передачі 
наданих послуг_____

1 183,5 1 293,2



2 Вартість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної тис. гри. Договори, акти 912,9
техніки для забезпечення автоматизованих робочих місць для приймання
здійснення процесу приватизації державного майна 
(інформатизація)

передачі/накладні

3 Вартість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної тис. гри. Договори, акти 4 120,0
техніки для забезпечення функціонування єдиної приймання передачі.
комп'ютерної мережі органів приватизації та 
автоматизованих робочих місць для здійснення процесу 
приватизації державного майна

наданих послуг/накладні

4 Вартість придбаного програмного забезпечення для тис.грн. Договори, акти 2 000,0
здійснення процесу приватизації приймання передачі 

наданих послуг/накладні
5 Придбання обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для од. Договори, акти 42,0

забезпечення автоматизованих робочих місць для здійснення приймання
процесу приватизації державного майна (інформатизація) передач і/накладн і

6 Кількість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної од. Договори, акти 35,0
техніки для забезпечення функціонування єдиної приймання
комп'ютерної мережі органів приватизації та 
автоматизованих робочих місць для здійснення процесу 
приватизації державного майна

передачі/накладні

7 Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та тис.грн. Внутрішньогосподарськи 1 058,8 3 980,0 10 466,0
об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в 
державну власність

й облік

8 Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту. тис.грн. Внутрішньогосподарськи 1 004,8 54 950,7 28 168,1
експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу 
цінних паперів на ринках у цінних паперах

й облік

9 Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової тис.грн. Внутрішньогосподарськи 10 852,0 12 849,0
інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги 
електронного зв'язку

й облік

10 Оплата послуг з перекладу тис.грн. Договори про закупівлю 
послуг

30,6

11 Оплата послуг перекладу для співробітництва з тис.грн. Договори про закупівлю 60,0 19,3
міжнародними організаціями послуг

12 Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних тис.грн. Внутрішньогосподарськи 321,7 407,1 46,1
матеріалів для друку газети "Відомості приватизації" й облік

13 Експедирування газети "Відомості приватизації" тис.грн. Внутрішньогосподарськи 
й облік

42,8 68,2 2,9

14 Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням 
кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління 
державними корпоративними правами

тис.грн. Управлінський облік 178,6 580,4 41,1

15 Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до тис.грн. Договори, акти 175 944,3 85 802,0
продажу об'єктів приватизації приймання-передачі, 

надання послуг
продукту

1 Кількість обладнаних автоматизованих робочих місць для 
здійснення процесу приватизації державного майна 
(інформатизація)

од. Управлінський облік 39,0 7,0

2 Кількість придбаного програмного забезпечення од. Договори, акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

1,0

3 Кількість регіональних відділень Фонду державного майна од. Договори, акти 24,0
України підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приймання-передачі
приватизації наданих послуг



4 Кількість регіональних відділень Фонду державного майна 
України та управлінь забезпечення реалізації повноважень в 
областях цих регіональних відділень підключених до єдиної 
комп'ютерної мережі органів приватизації

од. Дог овори, акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

25,0 24,0

5 Кількість проданих об'єктів од. Звіти управлінського 
обліку

407,0 983,0 458,0

6 Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що 
підлягають приватизації

од. Договори 229,0 308,0 170,0

7 Кількість наданих звітів про оцінку об'єктів, що підіягають 
приватизації

од. Внутрішньогосподарськи 
й облік

229,0

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

од. Договори 738,0 590,0 653,0

9 Кількість підготовлених і розміщених публікацій, 
повідомлень

од. Внутрішньогосподарськи 
й облік

6 083,0

10 Кількість розміщених інформаційних матеріалів про 
діяльність Фонду

од. Договори, акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

216,0 851,0

11 Обсяг послуг з перекладу документів сторінок Договір про закупівлю 
послуг

155,0 400,0 160,0

12 Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації" шт. Звіти управлінського 
обліку

52,0 53,0 7,0

13 Кількість проведених семінарів з навчання працівників 
органів приватизації, та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які 
включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій

од. Звіти управлінського 
обліку

66,0 42,0 3,0

14 Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення 
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

осіб Звіти управлінського 
обліку

130,0 19,0

15 Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення 
кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, 
представників держави, які беруть участь у загальних зборах 
товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, 
ревізійних комісій (у т.ч. жінок - 164, чоловіків - 61)

осіб Звіти управлінського 
обліку

225,0

16 Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до 
продажу яких залучалися радники

од. Рішення Уряду 19,0 6,0

17 Кількість радників, залучених до продажу об'єктів 
приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за 
бюджетні кошти

од. Рішення Уряду 5,0 19,0 11,0

18 Кількість процесуальних документів (позовних заяв, 
апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), 
поданих Фондом державного майна України

од. Управлінський облік 384,0

ефективності

1 Середня вартість автоматизованого робочого місця для 
здійснення процесу приватизації державного майна

тис.грн. Договори, акти
приймання-
передачі/накладні

23,4 17,6

2 Надходження коштів до Державного бюджету України від 
приватизації державного майна

тис.грн. Звіти управлінського 
обліку

549 470,5 12 000 000,0 5 111 746,0

3 Середня вартість розміщення одного інформаційного 
матеріалу про діяльність Фонду

тис.грн. Договори, акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

4,0 14,8



4 Середня вартість 1 сторінки перекладу тис. гри. Договори про закупівлю 
послуг

0,2 0,2 0,1

5 Середня вартість навчання 1 слухача тис.грн. Управлінський облік 1,4

6 Середня вартість навчання одного слухача тис.гри. Управлінський облік 2,6 2,2

7 Середня вартість судового збору за подання одного 
процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та 
касаційної скарги, заяви, клопотання, тощо)

тис.грн. Управлінський облік 26,0

ЯКОСТІ

1 Рівень забезпечення автоматизованими робочими місцями 
для здійснення процесу приватизації державного майна

відс. Управлінський облік 49,3 4,2

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

В і де. Звіти управлінського 
обліку

3,2 100,0 100,0

3 Рівень погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року

відс. Звіт про заборгованість 
за бюджетними коштами 
(форма № 7 д)

100,0

4 Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь 
Фонду державного майна

відс. Управлінський облік 100,0



№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

і 2 і 3 ь 6 7 Н

затрат

і Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів тис.грн. Договори, акти 255,1 255,1
приватизації приймання-передачі, 

надання послуг
2 Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизацїї) та тис. грн. Внутрішньогосподарський 203,5 203,5

об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в 
державну власність

облік

3 Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, тис.грн. Внутрішньогосподарський
експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу 
цінних паперів на ринках у цінних паперах

облік

4 Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової тис.грн. Внутрішньогосподарський 13,9 13,9
інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги 
електронного зв'язку

облік

5 Оплата послуг з перекладу для співробітництва з тис. грн. Договори про закупівлю 19,3 19,3
міжнародними організаціями послуг

6 Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних тис. грн. Внутрішньогосподарський 46,1 46,1
матеріалів для друку газети "Відомості приватизації" облік

7 Експедирування газели "Відомості приватизації" гис. грн. Внутрішньогосподарський
облік

2,9 2,9

8 Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням 
кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління

тис.грн. Управлінський облік 41,1 41,1

державними корпоративними правами
9 Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до тис.грн. Договори, акти 13487,4 13 487,4

продажу об'єктів приватизації приймання-передачі, 
надання послуг

продукту

1 Кількість регіональних відділень Фонду державного майна од. Договори, акти 24,0 24,0
України та управлінь забезпечення реалізації повноважень в приймання-передачі,
областях цих регіональних відділень підключених до єдиної 
комп'ютерної мережі органів приватизації

наданих послуг

2 Кількість проданих об'єктів од. Звіти управлінського 
обліку

25,0 23,0

3 Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що 
підлягають приватизації

од. Договори 2,0 2,0

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

од. Договори 597,0 556,0

5 Кількість розміщених інформаційних матеріалів про од. Договори, акти 1,0 1,0
діяльність Фонду приймання-передачі 

наданих послуг
6 Обсяг послуг з перекладу документів сторінок Договір про закупівлю 149,0 149,0

послуг
7 Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації" шг. Звіти управлінського 6,0 6,0

обліку



8 Кількість проведених семінарів з навчання працівників 
органів приватизації, та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які 
включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій

од. Звіти управлінського 
обліку

3,0 3,0

9 Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення 
кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, 
представників держави, які беруть участь у загальних зборах 
товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, 
ревізійних комісій

осіб Звіти управлінського 
обліку

17,0 16,0

10 Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до 
продажу яких залучалися радники

шт. Рішення Уряду 1,0

11 Кількість радників, залучених до продажу об'єктів 
приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за 
бюджетні кошти

шт. Рішення Уряду 1,0

12 Кількість процесуальних документів (позовних заяв, 
апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), 
поданих Фондом державного майна У країни

од. Управлінський облік 47,0 46,0

е ф е к т и в н о с т і

1 Надходження коштів до Державного бюджету' України від 
приватизації державного майна

тис. грн. Звіти управлінського 
обліку

656208,1 623 178,9

2 Середня вартість розміщення одного інформаційного 
матеріалу про діяльність Фонду

тис. грн. Договори, акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

13,9 13,9

3 Середня вартість 1 сторінки перекладу тис. грн. Договори про закупівлю 
послуг

0,1 0,1

4 Середня вартість навчання одного слухача тис. грн. Управлінський облік 2,2 2,2

5 Середній розмір судового збору за подання одного 
процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та 
касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)

тис. грн. Управлінський облік 26,5 27,0

ЯКОСТІ

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

відс. Звіти управлінського 
обліку

100,0 100,0

2 Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь 
Фонду державного майна

В  і де. Управлінський облік 100,0 100,0

8. Структура видатків на оплату праці
(тис. грн.)

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що х  X X X X
враховані також у спеціальному фонді



9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
№
з/п

Категорії працівників 2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021 рік 2022 рік 2023 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

за
га

ль
ни

й
фо

нд

:п
ец

іа
ль

ни
й

фо
нд

за
га

ль
ни

й
фо

нд

:п
ец

іа
ль

ни
й

фо
нд

за
га

ль
ни

й
фо

нд

іп
ец

іа
ль

ни
й

фо
ндзатверд

жено
фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, 
що також враховані у спеціальному фонді X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за 
програмою

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний фонд спеціальний
фонд

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Код
програми

Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за 
програмою

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 та 2020 роках фінансування Фонду державного майна України за бюджетною програмою КПКВК 6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням 
приватизації державного майна" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.
Для забезпечення виконання поставлених перед Фондом завдань на 2021 рік необхідно на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 175 
847 тис.грн. Передбачено Фонду на зазначені цілі - 149 814,2 тис.грн (85,2 % від потреби). Не забезпечено - 26 032,8 тис.грн. Недостатній обсяг видатків, 
визначений ФДМУ у 2021 році на приватизацію державного майна створює ризики ускладнення якісної підготовки до приватизації та проведення приватизації 
визначених Урядом об'єктів, не забезпечення в повному обсязі відповідними надходженнями Державний бюджет України.



12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Кредиторська 
заборгованість на

Кредиторська 
заборгованість на

Зміна кредиторської 
заборгованості

Погашено кредиторську заборгованість за 
рахунок коштів

Бюджетні
зобов'язання

01.01.2019 01.01.2020 (6-5) загального фонду спеціального фонду (4+6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

303,2 526,8 526,8

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

364 412,5 3 089,7 3 722,6 3 722,6 6 812,3

2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів 
розвитку

403,6 178,6 21,4 21,4 200,0

2800 Інші поточні видатки 5 106,6 3 952,1 3 952,1

3110 Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

1 374,1 912,9 912,9

в с ь о г о 371 600,0 8660,1 3744,0 3744,0 12404,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
______________________________________________________(тис, гри.)

КЕКВ/
ККК

Найменування 2020 рік 2021 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2020

планується погасити 
кредиторську заборгованість за

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань 
(3-5)

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість на 
01.01.2021 

(4-5-6)

планується погасити 
кредиторську заборгованість за

очікуваний 
обсяг взяття

загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

зобов'язань
(8-Ю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

407,1 407,1 46,1 46,1

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 231 708,8 3 722,6 3 722,6 227 986,2 137 723,1 137 723,1

2282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

580,4 21,4 21,4 559,0 41,1 41,1

2800 Інші поточні видатки 19 439,6 19 439,6 12 003,9 12 003,9

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

4 120,0 4 120,0

3160 Придбання землі та нематеріальних 
активів

2 000,0 2 000,0

в с ь о г о 258 255,9 3 744,0 3 744,0 254 511,9 149 814,2 149 814,2



12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2021

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості

і 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
№
з/п

Найменування Статті (пункти) 
нормативно- 

правового акта

Обсяг видатків/надання 
кредитів, необхідний для 

виконання статей 
(пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, врахований у 

граничному обсягу 
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 б 7

1 Закон України від 18.01.2018 № 2269-УІІІ 
"Про приватизацію державного і 
комунального майна"

КЕКВ 2210-314,7  тис. грн.
КЕКВ 2240 - 162 991,7 тис.грн,
КЕКВ 2282 - 523,8 тис.грн,
КЕКВ 2800 - 12 016.8 тис. грн..

Стаття 25 Закону 
України від 18.01.2018 № 
2269-УІІІ "Про 
приватизацію 
державного і 
комунального майна"

175 847,0 149 814,2 26 032,8 Виконувати ст. 25 Закону України від 18.01.2018 № 2269-УІІІ "Про 
приватизацію державного і комунального майна"

Потреба складає 175 847.0 тис.грн, Забезпечено - 149 814,2 тис.грн. 
Не забезпечено 26 032,8 тис.грн.

Разом - 175 847,0 тис.грн.
ВСЬОГО 175 847,0 149 814,2 26 032,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Потреба на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна, складає 175 847,0 тис.грн, забезпечено - 149 814,2 тис.грн, не забезпечено - 26 
032,8 тис.грн
Недостатній обсяг видатків, визначений ФДМУ у 2021 році на приватизацію державного майна призведе до ускладнення підготовки до приватизації та 
приватизацію визначених Урядом об'єктів, забезпечення в повному обсязі відповідними надходженнями Державний бюджет України.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році



Голова Фонду державного майна 
України

Директор Департаменту 
фінансового забезпечення за 

бухгалтерського обліку - 
головний бухгалтер

Дмитро СЕННИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)


