
Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2022 рік

Фонд державного майна України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Керівництво та управління у сфері державного майна
(найменування бюджетної програми)

661
квк

6611010
кпквк

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі 
корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Завдання бюджетної програми
- Удосконалення управління державною власністю.
- Ведення обліку об'єктів державної власності.
- Проведення оцінки об'єктів оренди.
- Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.
- Виконання планових завдань з надходження дивідендів.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. гри.)

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд

2 3 4 5 6

затрат

Кількість штатних одиниць апарату Фонду державного майна України од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 №85, 
управлінський облік

620,0

Кількість штатних одиниць територіальних органів Фонду державного майна України од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 №85, 
управлінський облік

1 034,0

Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні кв. м. Внутрішньогосподарський
облік

21 249,5

Орендована площа приміщень кв. м. Договори оренди 8 745,0

Кількість відряджень працівників од. Накази про відрядження, 
управлінський облік

3 089,0



Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту тис.грн. Договори, акти 
приймання-передачі 
наданих послуг/накладні

425,0

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

тис.грн. Акти виконаних робіт 531,0

Капітальний ремонт фасаду будівлі тис.грн. Договори, акти виконаних 
робіт/наданих послуг

7 000,0

Капітальний ремонт системи оповіщення тис.грн. Договори, акти виконаних 
робіт/наданих послуг

1 000,0

Капітальний ремонт електрощитової тис.грн. Договори, акти виконаних 
робіт/наданих послуг

700,0

продукту

Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності

од. Звіти суб'єктів управління 
об'єктами державної 
власності, управлінський 
облік

890 000,0

Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється 
органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством

од. Управлінський облік 15 032,0

Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу) од. Договори,акти 
приймання-передачі 
наданих послуг/накладні

920,0

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

од. Управлінський облік 33,0 40,0

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

од. Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
господарських товариств

8,0

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 
державного майна України

тис.грн. Фінансові плани 
господарських товариств, 
управлінський облік

54 891,4

Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна тис.грн. Облік ДКСУ, 
управлінський облік

1 300 000,0

Площа фасаду будівлі, яка відремонтована кв. м. Договори, акти виконаних 
робіт/наданих послуг

3 692,0

ефективності

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

тис.грн. Управлінський облік 73,5 5,0

Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду будівлі тис.грн. Договори, акти виконаних 
робіт/наданих послуг

1,9

якості

Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в 
Єдиному реєстрі об'єктів державної власності

в іде. Звіти суб'єктів управління 
об'єктами державної 
власності, управлінський 
облік

100,0

Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу) в іде. Акт виконаних 
робіт/накладні

Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України відс. Облік ДКСУ, 
управлінський облік

100,0



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

відс. Фінансові плани 
господарських товариств, 
управлінський облік

100,0

Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України відс. Управлінський облік 100,0 100,0

Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі відс. Договори, акти виконаних 
робіт/наданих послуг

100,0



(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 6611020

(найменування бюджетної програми) КПКВК

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових 
прав та професійної оціночної діяльності

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

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд

2 3 4 5 6

затрат

Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації тис.грн. Договори, акти 
приймання - передачі 
наданих послуг

2 782,2

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

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

7 102,4

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

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

8 102,9

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

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

10 300,0

Оплата послуг перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями тис.грн. Договори про закупівлю 
послуг

60,0

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

500,0

Експедирування газети "Відомості приватизації" тис.грн. Внутрішньогосподарський 100,0
облік



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

тис.грн. Управлінський облік 590,9

Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації тис.грн. Договори,акти 
приймання-передачі, 
надання послуг

113 610,7

продукту

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. Договори,акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

24,0

Кількість проданих об'єктів од. Звіти управлінського 
обліку

293,0

Кількість укладених договорів про оцінку об’єктів, що підлягають приватизації од. Договори 357,0

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

од. Договори 710,0

Кількість розміщених інформаційних матеріалів з питань проведення приватизації од. Договори, акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

17 167,0

Обсяг послуг з перекладу документів сторінок Договорів про закупівлю 
послуг

500,0

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

65,0

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

34,0

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

152,0

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

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

шт. Рішення Уряду 5,0

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

од. Управлінський облік 91,0

ефективності

Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна тис.грн. Звіти управлінського 
обліку

4 693 331,7

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

0,1

Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу з питань проведення приватизації тис.грн. Договори,акти 
приймання-передачі 
наданих послуг

0,3

Середня вартість навчання одного слухача тис.грн. Управлінський облік 3,9

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

тис.грн. Управлінський облік 73,3

якості

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

відс. Звіти управлінського 
обліку

100,0



Голова Фонду державного майна 
України

Директор Департаменту 
фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку - головний 
бухгалтер

(підпис)

Дмитро СЕННИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)


