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1.

До листа Фонду державного майна
від 24.01.20 № 10-16-1485
Суб'єктам управління об'єктами
державної власності (за списком)

Прошу з урахуванням попередніх доручень та резолюцій з порушених
питань забезпечити подання Фонду державного майна щокварталу до 15 числа
першого квартального місяця відповідної інформації.
2.

СЕННИЧЕНКУД.В.

Прошу забезпечити щоквартальне до ЗО числа першого квартального
місяця узагальнення та інформування Кабінету Міністрів.
ДУБІЛЕТУД.О.
БОНДАРЕНКУ В. В.
Каленсъкому В. В., Косенку С. В. — відповідно до компетенції
Олексій ГОНЧАРУК

ЛЮТ 2С20

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
пул. Генерала Алмазова, 1 8/9, м. Кит 011 33, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gpv.ua Код ЄДРПОУ 00032945
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Кабінет Міністрів України
Відповідно до доручень Кабінету Міністрів України від 11.01.2008
№ 53274/1/1-07 та від 17.02.2012 № 53274/29/1-07 (далі - Доручення)
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на
адресу Фонду державного майна України (далі - Фонд) надається інформація
стосовно використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які
належать до сфери їх управління.
Вказана інформація консолідується та у подальшому використовується
Фондом у тому числі під час виконання доручень Кабінету Міністрів
України та розгляду звернень від органів виконавчої влади стосовно
забезпечення державних установ, які фінансуються з державного бюджету,
приміщеннями з метою їх розміщення.
У процесі виконання вказаних завдань є певні труднощі із отриманням
інформації від уповноважених органів управління, а саме: ненадання
значною їх частиною інформації взагалі або надання не у встановленій
формі/ з порушенням термінів.
Так, за останній звітний період (термін надання інформації - до 15
січня 2020 року) в рамках виконання Доручень до Фонду надійшла
інформація за встановленою формою (із зазначенням загальних площ,
кількості працюючих, наявності вільних приміщень тощо) від 22
центральних органів виконавчої влади, ще двома повідомлено про
відсутність вільних площ.
У той же час, згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному
сайті Кабінету Міністрів України, наразі в Україні діють більше 70
центральних органів виконавчої влади (міністерства, служби, агентства,
інспекції, комісії тощо).
Таким чином, отримання Фондом максимально повних даних стосовно
використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до
державної власності, є важливою складовою щодо підвищення ефективності
використання державного майна, у тому числі і під час виконання Фондом
завдань із розміщення органів державної влади.
Особливої уваги це питання потребує у зв'язку з реалізацією вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 829 «Деякі
питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», якою
передбачено приєднання ряду центральних органів виконавчої влади до
інших, а також реорганізацію, ліквідацію деяких із них.
Крім того, дорученням Кабінету Міністрів України від 12.12.2019
№ 30044/0/2-19 передбачено продовження роботи стосовно підготовки
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пропозицій щодо розміщення центральних органів виконавчої влади та
створення бази даних про нежитлові приміщення у м. Києві, придатні для
використання у зазначених цілях.
Враховуючи зазначене, просимо надати доручення уповноваженим
органам управління ретельно опрацьовувати інформацію, яка надається
відповідно до Доручень, та у встановлений термін надавати Фонду повну та
актуальну інформацію стосовно використання ними та усіма їм підвідомчими
підприємствами, установами та організаціями нежитлових будинків та
приміщень у м. Києві, які належать до державної власності.
Крім того, з метою своєчасності надходження інформації просимо
звернути увагу уповноважених органів управління на необхідність її надання
на електронну адресу: arhiv(5)spfu.gov.ua у форматі Microsoft Excel.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник
Голови Фонду

Дузь С. М. 2003583
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про стан використання (назва міністерства, відомства, Іншого центрального органу виконавчої влади, який надає Інформацію) нежитлових
будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності
Назва
установи,
організації,
підприємства

Адреса
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Кількість
працівників,
осіб

3

Загальна
площа, м

Корисна
2

площа, м

Площі, які
використовуються
безпосередньо
установою, м2
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Керівник центрального органу виконавчої влади
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6

Площі, які здаються в
оренду, м2

Строк дії
договорів оренди

державним комерційним
початок
організаціям організаціям
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9

кінець
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Наявність
вільних
приміщень, м2

Примітки

11

12

(підпис)

Пояснення до заповнення форми: у формі повинна бути відображена інформація про використання нежитлових будинків та приміщень, які належать до державної' власності, як
центральними апаратами міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади, так і всіма підпорядкованими їм установами, підприємствами, організаціями,
розташованими в м. Києві (в тому числі і тими, що не здають в оренду площі).
Надана форма заповнюється у такому порядку: спочатку до неї заноситься інформація щодо центральних апаратів міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої
влади, а потім щодо підприємств, організацій та установ, які входять до сфери їх управління.
1. В графі "Назваустанови, організації" зазначаються центральні апарати міністерств, відомств, центральних органів виконавчої влади та назви підвідомчих їм
організацій, підприємств (науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутів, навчальних закладів тощо).
2. В графі "Адреса" зазначається місцезнаходження центрального апарату відповідного органу виконавчої влади, а також установ, підприємств, організацій, які
входять до сфери його управління.
3. В графі "Кількість працівників" зазначається кількість працівників відповідно до штатно-посадового розпису на останню звітну дату.
4. В графі "Загальна площа" зазначається площа будинку або приміщення в цілому (сума площ усіх поверхів, включаючи технічні, мансардний, цокольний та
підвальні), в якому розміщено центральний апарат відомства, підвідомчі йому підприємства, установи, організації.
5. В графі "Корисна площа" зазначається сума площ усіх розташованих приміщень, а також балконів і антресолей в залах, фойє тощо за винятком сходових
клітин, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів і пандусів.
6. В графі "Площі, які використовуються безпосередньо установою" зазначається загальна площа, яка фактично зайнята працівниками міністерства, відомства,
іншого центрального органу виконавчої влади, установою, підприємством, організацією.
7. В графі "Площі, які здаються в оренду" (заповнюється у разі наявності орендних відносин) зазначається розмір площі, яка здається в оренду стороннім
організаціям, при цьому окремо надається інформація щодо орендарів - державних установ та орендарів - комерційних організацій. Інформацію необхідно надати
щодо кожного орендаря (в графі І - назва орендаря, в графі 2 - адреса орендованих приміщень, в графі 7 чи 8 - площі, які орендуються).
8. В графі "Строк дії договорів оренди" зазначається початок та кінець терміну дії кожного договору оренди.
9. В графі "Наявність вільних приміщень" зазначається площа приміщень, які наданий час вільні і не використовуються за призначенням.
10. В графі "Примітки" може зазначатися додаткова інформація стосовно будь-якого показника, за наявності вільних приміщень необхідно надати характеристику
таких площ, їх можливе призначення.

