
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.03.2020 Київ № 467
Про затвердження Інформації про бюджет 
головного розпорядника бюджетних коштів 
за КВКВ 661 ”Фонд державного майна України” 
за 2019 рік

Відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України та 

наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року №1489 “Про 

затвердження Вимог та форм публічного представлення головними 

розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за 

№137/18875,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інформацію про бюджет головного розпорядника 

бюджетних коштів за КВКВ 661 ”Фонд державного майна України” за 2019 рік 

(далі - Інформація), що додається.

2. Департаменту комунікацій та маркетингу до 15 березня 2020 року 

забезпечити в установленому порядку розміщення Інформації на офіційному 

веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет та опублікування 

в газеті «Відомості приватизації».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Г олова Фонду Дмитро СЕННИЧЕНКО



інформація про бюджет за 2018 рік 
Затверджено
наказ Фонду державного майна України 

від 11.03.2020 № 467

Інформація про бюджет 

головного розпорядника бюджетних коштів

за КВКВ 661 «Фонд державного майна України» за 2019 рік

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої 

влади із спеціальним статусом, діяльність якого визначається Законом 

України “Про Фонд державного майна України” від 09.12.2011 № 4107-УІ.

Фонд державного майна України забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері приватизації, 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, відчуження державного 

майна в процесі приватизації, державного регулювання у сфері оцінки 

майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а також 

посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду державного майна 

України.

Основними завданнями Фонду державного майна України є:

- забезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування 

про об’єкти приватизації та порядок 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;

- 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.

Штатна чисельність працівників системи державних органів 

приватизації Фонду державного майна України - 1654 одиниць, у тому 

числі:

- апарат Фонду -  460;

- регіональні відділення -  1194.

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного 

бюджету України в 2019 році на початку року складалась з 26 

розпорядників бюджетних коштів:

головний розпорядник -  розпорядник коштів I рівня -  Фонд 

державного майна України;

25 розпорядників коштів III рівня.

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна 

України», наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 № 678 

«Про затвердження Положення про регіональні відділення Фонду 

державного майна України та Положення про представництво Фонду 

державного майна України в районі, місті», та на виконання доручення 

Прем’єр-міністра України від 13.12.2018 № 49773/0/1-18 щодо 

пріоритетних реформ на 2019 рік, презентованих на першому 

національному форумі «Партнерство заради розвитку» від 03.12.2018



Фондом була проведена реорганізація регіональних відділень Фонду 

державного майна України.

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного 

бюджету України в 2019 році на кінець року складалась з 15 розпорядників 

бюджетних коштів:

головний розпорядник -  розпорядник коштів I рівня -  Фонд 

державного майна України;

14 розпорядників коштів III рівня.

У 2019 році Фондом державного майна України забезпечено 

виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 

2 бюджетними програмами.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах апарату Фонду та 

регіональних відділень Фонду державного майна України на 2019 рік 

становить 713 002,22 тис. грн. З них використано 338 604,72 тис. грн, або 

47,5 %, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом -  711 010,80 тис. грн;

використано (касові видатки) -  337 992,62 тис. грн, або 47,5 %;

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом -  1 991,42 тис. грн;

використано (касові видатки) -  612,10 тис. грн, або 30,7 %.

За бюджетною програмою КПКВК 6611010 “Керівництво та 

управління у сфері державного майна”:

Затверджено кошторисом -  341 402,22 тис. грн: 

за загальним фондом -  339 410,80 тис. грн, 

за спеціальним фондом -  1 991,42 тис. грн.

Використано (касові видатки) -  329 944,65 тис. грн (96,6 %): 

за загальним фондом -  329 332,55 тис. грн (97,0 %),



за спеціальним фондом -  612,10 тис. грн (30,7 %).

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування 

діяльності апарату та регіональних відділень Фонду, які забезпечують 

реалізацію 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.

Протягом року забезпечено облік 919 167 об’єктів державної 

власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності.

Станом на 01.01.2020 обліковується 17 467 договорів оренди.

Відповідно до визначених завдань Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» Фондом державного майна України 

перераховано від оренди державного майна 1 554 897,70 тис. грн, що 

складає 129,6 % від плану (1 200 000,00 тис. грн).

Станом на 01.01.2020 надходження дивідендів до Державного 

бюджету України, нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, які є у державній власності по господарських товариствах, які 

належать до сфери управління Фонду державного майна України склали 

840 034,90 тис. грн, що становить 131,8 % планового завдання (637 329,30 

тис. грн).

За бюджетною програмою КПКВК 6611020 “Заходи, пов’язані з 

проведенням приватизації державного майна”:

Затверджено кошторисом за загальним фондом -  371 600,00 тис. грн.

Використано (касові видатки) -  8 660,07 тис. грн (2,3 %).

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування 

діяльності апарату та регіональних відділень Фонду, які забезпечують 

реалізацію державної політики у сфері приватизації, відчуження



державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у сфері 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Протягом року підготовлено та опрацьовано 229 од. звітів про оцінку 

об’єктів, що підлягають приватизації.

Забезпечено контроль стану виконання 738 договорів купівлі- 

продажу державного майна.

У 2019 році Фондом державного майна України перераховано від 

приватизації державного майна до Державного бюджету України коштів -  

549 470,50 тис. грн, що складає 3,2 % виконання планового показника 

(17 100 000,00 тис. грн).

Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в 

Державному бюджеті України на 2019 рік забезпечував ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний 

фонд, спеціальний фонд, разом) з деталізацією за кодами економічної 

класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства 

фінансів України від 01.12.2010 № 1489 “Про затвердження Вимог та форм 

публічного представлення головними розпорядниками коштів державного 

бюджету інформації про бюджет” наведена в додатку.

Директор Департаменту 

фінансового забезпечення

та бухгалтерського обліку -  Оксана ГЛАДУН

головний бухгалтер



Додаток до Інформації про бюджет головного 
розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд 
державного майна України" за 2019 рік

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету 

Фонд державного майна України 
за 2019 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації 
видатків та кредитування 
бюджету/код економічної 

класифікації видатків бюджету 
або код кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

План на 2019 рік з 
урахуванням 

внесених змін

Касове виконання 
за 2019 рік

План на 2019 рік з 
урахуванням 
внесених змін

Касове 
виконання за 

2019 рік

План на 2019 рік з 
урахуванням 
внесених змін

Касове виконання 
за 2019 рік

Видатки, всього за головним 
розпорядником коштів 
державного бюджету, в т.ч.: 711 010,80 337 992,62 1 991,42 612,10 713 002,22 338 604,72

2000 709 636,70 337 079,72 1 602,68 402,65 711 239,38 337 482,37
2110 250 304,20 250 278,16 250 304,20 250 278,16
2120 54 673,60 53 980,93 54 673,60 53 980,93
2210 5 131,77 4 280,50 416,47 100,90 5 548,24 4 381,40
2240 375 470,73 11 596,54 349,08 243,96 375 819,81 11 840,50
2250 1 653,60 1 059,11 1 653,60 1 059,11
2271 5 527,37 3 399,42 5 527,37 3 399,42
2272 398,50 240,53 398,50 240,53
2273 4 572,25 3 478,72 4 572,25 3 478,72
2274 611,80 456,20 611,80 456,20
2275 100,76 81,02 3,96 2,36 104,72 83,38
2282 831,50 286,53 831,50 286,53
2800 10 360,62 7 942,06 833,17 55,43 11 193,79 7 997,49
3000 1 374,10 912,90 388,74 209,45 1 762,84 1 122,35
3110 1 374,10 912,90 388,74 209,45 1 762,84 1 122,35

в т. ч. за бюджетними програмами

6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"
Всього 339 410,80 329 332,55 1 991,42 612,10 341 402,22 329 944,65

2000 339 410,80 329 332,55 1 602,68 402,65 341 013,48 329 735,20
2110 250 304,20 250 278,16 250 304,20 250 278,16
2120 54 673,60 53 980,93 54 673,60 53 980,93
2210 4 573,75 3 753,73 416,47 100,90 4 990,22 3 854,63
2240 11 413,05 8 506,81 349,08 243,96 11 762,13 8 750,77
2250 1 653,60 1 059,11 1 653,60 1 059,11
2271 5 527,37 3 399,42 5 527,37 3 399,42
2272 398,50 240,53 398,50 240,53
2273 4 572,25 3 478,72 4 572,25 3 478,72
2274 611,80 456,20 611,80 456,20
2275 100,76 81,02 3,96 2,36 104,72 83,38
2282 427,90 107,93 427,90 107,93
2800 5 154,02 3 989,99 833,17 55,43 5 987,19 4 045,42
3000 388,74 209,45 388,74 209,45
3110 388,74 209,45 388,74 209,45



6611020 "Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна"
Всього 371 600,00 8 660,07 371 600,00 8 660,07

2000 370 225,90 7 747,17 370 225,90 7 747,17
2210 558,02 526,77 558,02 526,77
2240 364 057,68 3 089,73 364 057,68 3 089,73
2282 403,60 178,60 403,60 178,60
2800 5 206,60 3 952,07 5 206,60 3 952,07
3000 1 374,10 912,90 1 374,10 912,90
3110 1 374,10 912,90 1 374,10 912,90

Директор Департаменту фінансового 
забезпечення та бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер Оксана ГЛАДУН


