ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
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Про затвердження Інформації про бюджет
головного розпорядника бюджетних коштів
за КВКВ 661 ’’Фонд державного майна України”
за 2016 рік
Відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України та
наказу М іністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року №1489 Про
затвердження

Вимог

та

форм

публічного

розпорядниками коштів державного

представлення

головними

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 2016 рік
(далі - Інформація), що додається.

2. Департаменту комунікаційного забезпечення, роботи із Верховною
Радою України та розпорядження державним майном до 15 березня 2017 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 з

Голова Фонду

Затверджено наказ Фонду
від 14.03.2017 № 399

Інф орм ація про бюджет
головного розпорядника бюджетних кош тів
за КВКВ 661 «Фонд державного м айна У країни» за 2016 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 грудня 2011 року
№4107-VI.
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, а також у сфері державного регулювання
оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Основними завдання Фонду державного майна України є:
- удосконалення управління державною власністю;
- ведення обліку об’єктів державної власності;
- проведення оцінки об’єктів приватизації та оренди;
- моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу
об’єктів приватизації;
- виконання планових завдань з надходження коштів від оренди
державного майна;
- виконання планових завдань з надходження дивідендів;
- виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації
державного майна.

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 2016 році складалась з 26 розпорядників бюджетних
коштів:
головний розпорядник -

розпорядник коштів I рівня -

Фонд

державного майна України;
25 розпорядників коштів III рівня.
У 2016 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 2016 рік
становить 180 930,53 тис. грн. З них використано 171 018,32 тис. грн, або
94,5 %, в тому числі:
за загальним фондом державного бюджету:
затверджено кошторисом - 180 159,40 тис. грн;
використано (касові видатки) - 170 474,21 тис. грн, або 94,6 %;
за спеціальним фондом державного бюджету:
затверджено кошторисом - 771,13 тис. грн;
використано (касові видатки) - 544,11 тис. грн, або 70,6 %.
За бюджетною програмою КП КВК 6611010

“К ерівництво та

управління у сфері державного м айна” :

Затверджено кошторисом - 160 930,53 тис. грн:
за загальним фондом - 160 159,40 тис. грн,
за спеціальним фондом - 771,13 тис. грн.
Використано (касові видатки) - 159 701,14 тис. грн (99,2%):
за загальним фондом - 159 157,03 тис. грн (99,4%),

за спеціальним фондом - 544,11 тис. грн. (70,6%).
За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності
апарату Фонду 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 1070850

об’єктів державної

власності (державного майна), які підлягають щорічній інвентаризації для
ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності.
Станом на 01.01.2017 обліковується 19162 договорів оренди.
Відповідно до фінансових планів господарських товариств, що
відносяться

до

сфери

управління

Фонду,

результативний

показник

надходження дивідендів до Державного бюджету України на 2016 рік,
нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній
власності, по господарських товариствах які належать до сфери управління
Фонду становить 200 000,00 тис. грн.
Станом

на

01.01.2017

до

державного

бюджету

перераховано

дивідендів, нараховані на акції (частки, паї), які перебувають у державній
власності, по господарських товариствах, що належать до сфери управління
Фонду, обсягом 1 249 102,00 тис. грн. Виконання результативного показника
надходження дивідендів за 2016 рік становить 624,6 %.
Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” на
Фонд покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного
завдання із надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим державним майном в обсязі 615 000,00 тис.
грн до державного бюджету.
Станом на 01.01.2017 від оренди державного майна до державного
бюджету надійшло
річного завдання.

1 028 557,60 тис. грн, що становить 167,3 % виконання

За бюджетною програмою КП К ВК 6611020

“Заходи, п о в’язані з

проведенням приватизації державного м айна” :

Затверджено кошторисом за загальним фондом - 20 000,00 тис. грн,
Використано (касові видатки) - 11 317,18 тис. грн (56,6%).
За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності
апарату Фонду та регіональних відділень Фонду, які забезпечують реалізацію
державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна,
державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності.
Протягом року підготовлено та опрацьовано 373 од. звітів про оцінку
об’єктів, що підлягають приватизації, в т. ч. звітів про оцінку об’єктів разом
із земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані.
Забезпечено контроль стану виконання 641 договорів купівлі-продажу
державного майна.
У 2016 році Фондом державного майна України перераховано до
Державного бюджету України від приватизації державного майна коштів у
сумі 188 918,90 тис. грн, що складає 1,1 % виконання планового показника
(17 100 000,00 тис. грн).
Надходження

коштів

несільськогосподарського

від

призначення,

продажу

земельних

ділянок

що перебувають у державній

власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації в
2016 році були заплановані у сумі 2 528,00 тис. грн, фактично надійшло
4 274,20 тис. грн, що становить 169,1 % виконання річного плану.
Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в
Державному бюджеті України на 2016 рік забезпечував ефективне,
результативне і цільове використання бюджетних коштів. Затверджені
видатки у 2016 році були мінімальними та забезпечували лише основні
напрями видатків.

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 грудня 2010 року №1489 “Про затвердження Вимог та форм публічного
представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету
інформації про бюджет” наведена в додатку.

Н ач ал ьн и к У правління фінансово економічної роботи та бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер

О. Гладун

