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

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис, грн.)
Код Найменування 2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального 

фонду на 2022 рік
граничний

обсяг
необхідно 

додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 423 510,0 593 755,0 556111,5 379198,1

2110 Оплата праці 315 379,7 395 672,5 395 672,5 127 818,2
2120 Нарахування на оплату праці 67 756,8 87 048,0 87 048,0 28 170,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 858,3 10 397,6 9 269,1 13 882,8
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13 656,4 25 759,6 26 513,8 89 173,7
2250 Видатки на відрядження 604,2 2 220,5 3 194,2 1 222,1
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 716,3 15 616,4 16 872,9 798,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
162,3 355,7 278,2 112,1

2800 Інші поточні видатки 9 258,7 17 784,7 2 643,4 87 131,3
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
1 654,0 14 550,0 5 919,4 12 028,9

3130 Капітальний ремонт 1 283,3 8 350,0 8 700,0 2 204,0
3160 Придбання землі та нематеріальних активів 180,0 16 000,0 16 656,8

ВСЬОГО 423 510,0 593 755,0 556 111,5 379 198,1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)
У 2022 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 935 309.6 тис.грн, враховано граничною межею - 556 111,5 тис.грн, не враховано - 379 198,1 
тис.грн. Недостатній обсяг фінансових ресурсів ускладнює виконання державних функцій щодо управління об'єктами державної власності на належному рівні. 
Обгрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2022-2.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (проект) 
в межах доведених 
граничних обсягів

2022 рік (проект) зміни 
у разі передбачення додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6
затрат



2 Кількість відряджень працівників од. Накази про 
відрядження, 
управлінський облік

3 089,0 4 271,0

5 Організація скликання та проведення загальних 
зборів акціонерів (учасників) господарських 
товариств, скликаних на вимог)' Фонду державного 
майна України

тис.грн. Акти виконаних 
робіт

531,0 700,0

продукту
1 Кількість процесуальних документів (позовних 

заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, 
клопотань тощо), поданих Фондом державного 
майна України

од. Управлінський
облік

33,0 1 231,0

2 Кількість скликаних на вимогу Фонду державного 
майна України та проведених загальних зборів 
акціонерів господарських товариств

од. Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів 
господарських 
товариств

8,0 10,0

ефективності
1 Середній розмір судового збору за подання одного 

процесуального документа (позовної заяви, 
апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання 
тощо)

тис.грн. Управлінський
облік

73,5 72,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки 
управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються 
важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на 
якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, 
заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, 
яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку.
Фонду державного майна України на 2022 рік доведено обсяг видатків на оплату праці на рівні 2021 року, в той час як індекс споживчих цін (грудень до грудня 
попереднього року) на 2022 рік складає 106,2%. Не враховується індексація, яка здійснюється з метою запобігання знецінення заробітної плати державних службовців. 
Зменшення доходів працівників установи веде до прискорення плиннності кваліфікованих кадрів у пошуках найкращих умов оплати праці.
Постає під загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатків, забезпечених граничною межею, надасть можливість узяти участь за 33 
процесуальними документами (позовними заявами, апеляційними скаргами, касаційними скаргами, заявами, клопотаннями тощо) проти очікуваних 1 231. Законодавче 
підгрунтя та деталізоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2022-2.

(тис, грн.)
Код Найменування 2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального 

фонду на 2022 рік
граничний

обсяг
необхідно 

додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації 
державного майна

29 813,4 149 814,2 149 814,2 105 551,0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 356,4 340,0 856,0 304,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 089,9 140 074,4 138 702,2 87 920,8
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
105,2 488,5 590,9 96,1



4 261,9 8911,3 9 665,12800 Інші поточні видатки
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
ВСЬОГО 29 813,4 149 814,2

16 634,5 
595,0

149 814,2 105 551,0



Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)
Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 255 365,2 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2022 році забезпечено на 149 814,2 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 105 551,0 тис.грн.

- За напрямом "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" необхідно - 5 773,4 тис.грн: забезпечено - 2 782,2 тис.грн, не забезпечено 
2 991,2 тис.грн.

- За напрямом "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 продажу, надання юридичних послуг, оплата послуг, що надаються 
суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів 
приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб на організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, 
оплата послуг, що надаються депозитарними установами" необхідно - 27 284,1 тис.грн: забезпечено - 15 205,3 тис.грн, не забезпечено - 12 078,8 тис.грн:

1) на оплату послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації 
(корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність за КЕКВ 2240 необхідно - 7 334,6 тис.грн: забезпечено - 7 102,4 тис.грн, не 
забезпечено - 232,2 тис.грн;

2) на оплату 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 продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно - 17 100,6 тис.грн: 
забезпечено 5 440,1 тис.грн, не забезпечено - 11 660,5 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно - 2 026,0 тис.грн: 
забезпечено 1 839,9 тис.грн, не забезпечено - 186,1 тис.грн.

- За напрямом "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" необхідно - 35 661,1 тис.грн: забезпечено - 10 300,0 тис.грн, не 
забезпечено - 25 361,1 тис.грн.

- За напрямом "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, ревізійних комісій" необхідно - 687,0 тис.грн: забезпечено - 590,9 тис.грн, не 
забезпечено - 96,1 тис.грн.

- За напрямом "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" необхідно - 162 000,0 тис.грн: забезпечено - 113 610,7 тис.грн, не забезпечено - 48 389,3 тис.грн.

- За напрямом "Сплата судового збору" необхідно - 23 299,6 тис.грн: забезпечено - 6 665,1 тис.грн, не забезпечено - 16 634,5 тис.грн.

У 2022 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 255 365,2 тис.грн, враховано граничною межею - 149 814,2 тис.грн, не враховано - 105 551,0 
тис.грн.



№
з/п

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (проект) 
в межах доведених 
граничних обсягів

2022 рік (проект) зміни 
у разі передбачення додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6
затрат

1 Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі тис.грн. Договори, акти 2 782,2 5 773,4
органів приватизації приймання - 

передачі наданих 
послуг

2 Оцінка майна у процесі приватизації тис.грн. Внутрішньогоспода 7 102,4 7 .3.34,6
(корпоратизації) та об'єктів приватизації, 
повернутих за рішенням суду в державну власність

рський облік

3 Проведення обов'язкового екологічного аудиту, тис.грн. Внутрішньогоспода 8 102,9 19 949,5
аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, 
обслуговування обігу цінних паперів на ринках у 
цінних паперах

рський облік

4 Висвітлення приватизаційних процесів у засобах тис.грн. В нутр і ш н ьогоспода 10 300,0 35 661,1
масової інформації, супроводження веб-сайту 
Фонду, послуги електронного зв'язку

рський облік

8 Оплата послуг, пов’язаних із навчанням та тис.грн. Управлінський 590,9 687,0
підвищенням кваліфікації оцінювачів та 
уповноважених осіб з управління державними 
корпоративними правами

облік

9 Оплата послуг радників (уповноважених осіб), тис.грн. Договори,акти 113 610,7 162 000,0
залучених до продажу об'єктів приватизації приймання- 

передачі, надання 
послуг

продукту

1 Кількість проданих об'єктів од. Звіти 293,0 500,0
управлінського
обліку

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

од. Договори 357,0 369,0

5 Кількість розміщених інформаційних матеріалів з од. Договори, акти 17 167,0 58 420,0
питань проведення приватизації приймання- 

передачі наданих 
послуг

8 Кількість проведених семінарів з навчання од. Звіти 34,0 39,0
працівників органів приватизації, та осіб, управлінського
представників держави, які беруть участь у 
загальних зборах товариств, та осіб, які включені до 
складу наглядових рад, ревізійних комісій

обліку

9 Кількість осіб, які пройшли навчання та осіб Звіти 152,0 177,0
підвищення кваліфікації кадрів органів управлінського
приватизації та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, 
які включені до складу наглядових рад, ревізійних 
комісій

обліку

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

шт. Рішення Уряду 5,0 7,0

12 Кількість радників, залучених до продажу об'єктів шт. Рішення Уряду 5,0 7,0
приватизації, по яким планується здійснити оплату 
послуг за бюджетні кошти



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

од. Управлінський
облік

91,0 318,0

ефективності
1 Надходження коштів до Державного бюджету 

України від приватизації державного майна
тис.грн. Звіти

управлінського
обліку

4 693 331,7 8 000 000,0



Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми
Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 255 365,2 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2022 році забезпечено на 149 814,2 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 105 551,0 тис.грн.

- За напрямом "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" необхідно - 5 773,4 тис.грн: забезпечено - 2 782,2 тис.грн, не забезпечено 
2 991,2 тис.грн.

- За напрямом "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 продажу, надання юридичних послуг, оплата послуг, що надаються 
суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів 
приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб на організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, 
оплата послуг, що надаються депозитарними установами" необхідно - 27 284,1 тис.грн: забезпечено - 15 205,3 тис.грн, не забезпечено - 12 078,8 тис.грн:

1) на оплату послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації 
(корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність за КЕКВ 2240 необхідно - 7 334,6 тис.грн: забезпечено - 7 102,4 тис.грн, не 
забезпечено - 232,2 тис.грн;

2) на оплату 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 продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно - 17 100,6 тис.грн: 
забезпечено 5 440,1 тис.грн, не забезпечено - 11 660,5 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно - 2 026,0 тис.грн: 
забезпечено 1 839,9 тис.грн, не забезпечено - 186,1 тис.грн.

- За напрямом "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" необхідно - 35 661,1 тис.грн: забезпечено - 10 300,0 тис.грн, не 
забезпечено - 25 361,1 тис.грн.

- За напрямом "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, ревізійних комісій" необхідно - 687,0 тис.грн: забезпечено - 590,9 тис.грн, не 
забезпечено - 96,1 тис.грн.

- За напрямом "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" необхідно - 162 000,0 тис.грн: забезпечено - 113 610,7 тис.грн, не забезпечено - 48 389,3 тис.грн.

- За напрямом "Сплата судового збору" необхідно - 23 299,6 тис.грн: забезпечено - 6 665,1 тис.грн, не забезпечено - 16 634,5 тис.грн.

У 2022 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 255 365,2 тис.грн, враховано граничною межею - 149 814,2 тис.грн, не враховано - 105 551,0 
тис.грн._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВСЬОГО: 453 323,4 743 569,2 705 925,7 484 749,1



2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)

Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 
фонду на 2023 і 2024 рокахіндикативні 

прогнозні показники
необхідно 

додатково (+)
індикативні 

прогнозні показники
необхідно 

додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 557 146,2 427 734,8 558 172,1 475 952,9

2110 Оплата праці 395 672,5 155 563,2 395 672,5 183 125,0
2120 Нарахування на оплату праці 87 048,0 34 276,6 87 048,0 40 342,8
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар
9 269,1 15 109,8 9 269,1 16 328,8

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

26 513,8 95 305,2 26 513,8 101 396,1

2250 Видатки на відрядження 3 194,2 1 456,2 3 194,2 1 688,7
2270 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв
17 907,6 700,0 18 933,5 604,6

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

278,2 132,8 278,2 153,3

2800 Інші поточні видатки 2 643,4 91 889,3 2 643,4 96 615,9
3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування

5 919,4 12 980,2 5 919,4 13 925,1

3130
3160

Капітальний ремонт 
Придбання землі та 
нематеріаіьних активів

8 700,0 2 781,9 
17 539,6

8 700,0 3 356,0 
18 416,6

ВСЬОГО 557 146,2 427 734,8 558 172,1 475 952,9

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 
потребуються додаткові кошти)

У 2023 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 984 881,0 тис.грн, враховано граничною межею - 557 146,2 тис.грн, не враховано - 427 734,8 тис.грн. 
У 2024 році загальна потреба складає 1 034 125,0 тис.грн, враховано - 558 172,1 тис.грн. Не враховано - 475 952,9 тис.грн.
Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду на здійснення повноважень у сфері державного майна ускладнює управління об'єктами державної 
власності. Обгрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2022-2.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця
виміру

Джерело інформації 2023 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

коштів

2024 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат



1 Кількість відряджень працівників од. Накази про 
відрядження, 
управлінський облік

2 913,0 4 241,0 2 760,0 4 219,0

2 Організація скликання та проведення загальних тис.грн. Акти виконаних робіт 531,0 737,1 531,0 774,0
зборів акціонерів (учасників) господарських 
товариств скликаних на вимогу Фонду державного 
майна України

продукту
1 Кількість процесуальних документів (позовних од. Управлінський облік 32,0 1 237,0 30,0 1 234,0

заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, 
клопотань тощо), поданих Фондом державного 
майна України

2 Кількість скликаних на вимогу Фонду державного шт. Протоколи загальних 5,0 7,0 5,(1 7,0
майна України та проведених загальних зборів зборів акціонерів
акціонерів (учасників) господарських товариств (учасників)

господарських
товариств

ефективності
1 Середній розмір судового збору за подання одного тис.грн. Управлінський облік 75,8 76,3 80,8 80,3

процесуального документа (позовної заяви, 
апеляційної та касаційної скарги, заяви, 
клопотання тощо)_____________________

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 
бюджетної програми
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки 
управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються 
важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на 
якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, 
заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, 
яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку.
Виконувати ст. 7 глави 2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ; ст. 2 Закону України від 30.06.1999 №783-ХІУ "Про джерела фінансування органів 
державної влади" в межах доведеної граничної межи.

Разом з тим, слід зазначити, що листом Мінфіну України від 08.04.2021 № 04110-08-7/11417, Фонду державного майна України на 2023 та 2024 роки доведено обсяг 
видатків на оплату праці на рівні 2021 року, в той час як накопичувальний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2023 рік складає 106,2% + 
105,3% = 211,5%; на 2024 рік - (106,2% + 105,3% + 105%) = 316,5%. Не враховується накопичувальна індексація, яка здійснюється з метою запобігання знецінення 
заробітної плати державних службовців. Зменшення доходів працівників установи веде до прискорення плиннності кваліфікованих кадрів у пошуках найкращих умов 
оплати праці.

Постає під загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатків, забезпечених граничною межею, надасть можливість узяти участь у 
2023 році за 389 процесуальними документами (позовними заявами, апеляційними скаргами, касаційними скаргами, заявами, клопотаннями тощо), у 2024 році - за 372 
процесуальними документами, проти очікуваних у 2023 році - 841, у 2024 році - 844. Законодавче підгрунтя та деталізоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2022-2.

(тис. грн.)

Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 
фонду на 2023 і 2024 рокахіндикативні 

прогнозні показники
необхідно 

додатково (+)
індикативні 

прогнозні показники
необхідно 

додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7



6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації 
державного майна

149 814,2 119 085,2 149 814,2 132 530,4

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

856,0 366,1 856,0 427,2

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

138 702,2 99 931,7 138 702,2 111 863,6

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

590,9 132,5 590,9 168,7

2800
3110

Інші поточні видатки 
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

9 665,1 18 028,4 
626,5

9 665,1 19 413,1 
657,8

ВСЬОГО 149 814,2 119 085,2 149 814,2 132 530,4

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 
потребуються додаткові кошти)

Для проведення заходів, пов'язаних з приватизацією державного майна, потреба у коштах у 2023 році складає 268 899,4 тис.грн у 2024 році - 282 344,6 тис.грн. Процес 
приватизації забезпечено на 149 814,2 тис.грн у 2023-2024 роках відповідно. Не забезпечено у 2023 році - 119 085,2 тис.грн (КЕКВ 2210 - 366,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 99 931,7 
тис.грн, КЕКВ 2282 - 132,5 тис.грн, КЕКВ 2800 - 18 028,4 тис.грн, КЕКВ 3110 - 626,5 тис.грн).
Не забезпечено у 2024 році - 132 530,4 тис.грн (КЕКВ 2210 - 427,2 тис.грн, КЕКВ 2240 - 111 863,6 тис.грн, КЕКВ 2282 - 168,7 тис.грн, КЕКВ 2800 - 19 413,1 тис.грн, КЕКВ 
3110 - 657,8 тис.грн).
Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна України у 2023-2024 роках унеможливлює підготовку об'єктів державної власності до 
приватизації, веде до уповільнення процесів реформування власності та ускладнює наповнення Державного бюджету України відповідними надходженнями.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця
виміру

Джерело інформації 2023 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

коштів

2024 рік (прогноз)

в межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік (прогноз) 
зміни 
у разі

передбачення
додаткових

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат
1 Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі 

органів приватизації
тис.грн. Договори,акти 

приймання-передачі, 
надання послуг

2 782,2 6 079,3 2 782,2 6 383,2

2 Оцінка майна у процесі приватизації 
(корпоратизації) та об'єктів приватизації, 
повернутих за рішенням суду в державну власність

тис.грн. Внутрішньогосподарсь 
кий облік

7 102,4 7 723,3 7 102,4 8 109,5

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

тис.грн. Внутрішньогосподарсь 
кий облік

8 102,9 21 006,8 8 102,9 22 057,2

4 Висвітлення приватизаційних процесів у засобах 
масової інформації, супроводження веб-сайту 
Фонду, послуги електронного зв'язку

тис.грн. Внутрішньогосподарсь 
кий облік

10 300,0 37 551,1 10 300,0 39 428,7

5 Оплата послуг з перекладу для співробітництва з 
міжнародними організаціями

тис.грн. Договори про 
закупівлю послуг

60,0 63,2 60,0 66,4



6 Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, тис.грн. Внутрішньогосподарсь 500,0 526,5 500,0 552,8
витратних матеріалів для друку газети "Відомості 
приватизації"

кий облік

7 Експедирування газети "Відомості приватизації" тис.грн. В нутр і ш н ьогос подарс ь 
кий облік

100,0 105,3 100,0 110,6

8 Оплата послуг, пов’язаних із навчанням та тис.грн. Управлінський облік 590,9 723,4 590,9 759,6
підвищенням кваліфікації оцінювачів та 
уповноважених осіб з управління державними 
корпоративними правами

9 Оплата послуг радників (уповноважених осіб), тис.грн. Договори,акти 113 610,7 170 586,0 113 610,7 179 115,4
залучених до продажу об'єктів приватизації приймання-передачі, 

надання послуг
продукту

2 Кількість проданих об'єктів од. Звіти управлінського 279,0 500,0 212,0 400,0
обліку

3 Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, од. Договори 288,0 313,0 264,0 302,0
що підлягають приватизації

4 Кількість розміщених інформаційних матеріалів з од. Договори,акти 16 094,0 58 420,0 15 373,0 58 420,0
питань проведення приватизації приймання-передачі 

наданих послуг
5 Обсяг послуг з перекладу документів сторінок Договір про закупівлю 

послуг
475,0 500,0 452,0 500,0

6 Кількість тиражів видання газети "Відомості шт. Звіти управлінського 62,0 65,0 59,0 65,0
приватизації" обліку

7 Кількість проведених семінарів з навчання од. Звіти управлінського 32,0 39,0 30,0 39,0
працівників органів приватизації, та осіб, 
представників держави, які беруть участь у 
загальних зборах товариств, та осіб, які включені 
до складу наглядових рад, ревізійних комісій

обліку

8 Кількість осіб, які пройшли навчання та осіб Звіти управлінського 144,0 177,0 137,0 177,0
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

обліку

9 Кількість проданих об'єктів приватизації, для шт. Рішення Уряду 2,0 3,0 3,0 5,0
підготовки до продажу яких залучалися радники

10 Кількість радників, залучених до продажу об'єктів шт. Рішення Уряду 2,0 3,0 3,0 5,0
приватизації, по яким планується здійснити 
оплату послуг за бюджетні кошти

11 Кількість процесуальних документів (позовних од. Управлінський облік 86,0 318,0 82,0 317,0
заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, 
клопотань, тощо), поданих Фондом державного 
майна України

ефективності
1 Надходження коштів до Державного бюджету тис.грн. Звіти управлінського 4 457 107,8 8 000 000,0 2 653 038,2 5 000 000,0

України від приватизації державного майна__________________ обліку

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 
бюджетної програми
Для проведення заходів, пов'язаних з приватизацією державного майна, потреба у коштах у 2023 році складає 268 899,4 тис.грн у 2024 році - 282 344,6 тис.грн. Процес 
приватизації забезпечено на 149 814,2 тис.грн у 2023-2024 роках відповідно. Не забезпечено у 2023 році - 119 085,2 тис.грн (КЕКВ 2210 - 366,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 99 
931,7 тис.грн, КЕКВ 2282 - 132,5 тис.грн, КЕКВ 2800 - 18 028,4 тис.грн, КЕКВ 3110 - 626,5 тис.грн).
Не забезпечено у 2024 році - 132 530,4 тис.грн (КЕКВ 2210 - 427,2 тис.грн, КЕКВ 2240 - 111 863,6 тис.грн, КЕКВ 2282 - 168,7 тис.грн, КЕКВ 2800 - 19 413,1 тис.грн, КЕКВ



31 10 - 657,8 тис.грн).
Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна 
приватизації, веде до уповільнення процесів реформуванцд^вдасдості та ускладнює нг

ВСЬОГО:

В. о. Голови Фонду державного м.

Директор Департаменту фінансово 
та бухгалтерського обліку - голов

V А Д^уоб 960,Д  /укб
-------- -------- _ ------ІІЛ

раїни ул2023-2024 роках унеможливлює підготовку об'єктів державної власності до 
внення Державного бюджету України відповідними надходженнями.

707 986,3 608 483,3

Денис КУДІН
(прізвище та ініціали)

Оксана ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)


