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Паспорт 
бюджетної програми на 2023 рік

Фонд державного майна України

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України

(найменування головного розпорядника 

  
 коштів державного бюджету)

від  №

661
(найменування головного розпорядника)(КПКВК ДБ)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна України

3. 6611010 0411

(найменування відповідального виконавця)(КПКВК ДБ)

Керівництво та управління у сфері державного майна

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4. тис. гривень, у тому числі загального фонду 

 та спеціального фонду тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 463 763,4  462 834,6

 928,8

- Кодекс цивільного захисту України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України  ''Про господарські товариства";
- Закон України  "Про оренду державного та комунального майна";
- Закон України  ''Про охорону праці";
- Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- Закон України  "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(КПКВК ДБ)

тис. гривень.
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- Закон  України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- Закон України  "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення";
- Закон України  "Про землеустрій";
- Закон України  "Про екологічний аудит";
- Закон України  "Про  ринки капіталу та організовані товарні ринки";
- Закон України "Про управління об'єктами державної власності" ;
- Закон України  "Про акціонерні товариства";
- Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон України  "Про судовий збір";
- Закон України  "Про державну службу";
- Закон України  "Про Фонд державного майна України";
- Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності";
- Указ Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної  інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі в Україні";
- 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 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності";
- постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності";
- постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності";
- постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, інших державних органів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 08.03.2022 № 230 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів 
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави";
- розпорядження Президента України від 15.01.2003 № 7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку і функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку";
- наказ Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68 "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних 
капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.06.1999 за № 414/3707.

6.

№ з/п Ціль державної політики
 1 Організація ефективного управління державною власністю

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми7.

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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
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 1  Удосконалення управління державною власністю.

 2  Ведення обліку об'єктів державної власності.

 3  Проведення оцінки об'єктів оренди.

 4  Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.

 5  Виконання завдань  з надходження дивідендів.

Напрями використання бюджетних коштів9.
тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів№
 з/п

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Разом

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна 1  462 834,6  928,8  463 763,4
 462 834,60  928,80  463 763,40Усього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми10.

Код державної 
цільової

програми
Назва державної цільової програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний 

фонд Разом

затрат1
 620,0 1 Кількість штатних одиниць апарату Фонду державного майна України од. Постанова КМУ від 

05.04.2014 № 85, 
управлінський облік

 620,0

 1 034,0 2 Кількість штатних одиниць територіальних органів Фонду державного майна 
України

од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 № 85, 

управлінський облік

 1 034,0

 1 745,0 3 Кількість відряджень працівників од. Накази про 
відрядження, 

управлінський облік

 1 745,0

 480,0 4 Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту тис.грн. Договори, акти 
приймання-передачі 

наданих 
послуг/накладні

 480,0
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 319,2 5 Придбання перефирійного  комп'ютерного  (мережевого) обладнання тис.грн. Договори, акти 

приймання-передачі 
наданих 

послуг/накладні

 319,2

продукту2
 1 000 000,0 1 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

 1 000 000,0

 14 174,0 2 Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за 
виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з 
чинним законодавством

од. Управлінський облік  14 174,0

 1 300,0 3 Кількість  придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного 
захисту (ліцензій клієнтського доступу)

од. Договори, акти 
приймання-передачі 

наданих 
послуг/накладні

 1 300,0

 9,0 4 Кількість придбаного периферійного комп'ютерного  (мережевого) обладнання од. Договори, акти 
приймання-передачі 

наданих 
послуг/накладні

 9,0

 2 160,0  2,0 5 Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних 
скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України

од. Управлінський облік  2 162,0

 730 000,0 6 Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного 
майна

тис.грн. Облік ДКСУ, 
управлінський облік

 730 000,0

 33 258,0 7 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

 33 258,0

ефективності3
 3,1  9,4 1 Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа 

(позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)
тис.грн. Управлінський облік

 35,5 2 Середня вартість одиниці придбаного  периферійного комп'ютерного (мережевого) 
обладнання 

тис.грн. Договори, акти 
приймання-передачі 

наданих 
послуг/накладні

якості4
 100,0 1 Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній 

кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної 
власності

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

 100,0 2 Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного 
майна до Державного бюджету України

відс. Облік ДКСУ, 
управлінський облік
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 100,0 3 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  100,0 4 Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного 
майна України

відс. Управлінський облік

Денис  ШУГАЛІЙЗаступник Голови Фонду державного майна України
з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій
і цифровізації

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: 
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата                      № 17.01.2023 08010-11/661-5/1517




