
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна Укршни____________

(найменування головного розпорядника кошт!в державного бюджету)

(у редакцп наказу Фонду державного майна Укршни 
I МЫстерства фшаншв У кражи

■ и • Оо1

Паспорт
бюджетно!' програми на 2018 р!к

1. 661 Фонд державного майна У кражи
(КПКВКДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна Укршни
(КПКВК ДБ) (найменування вщповшального виконавця)

3. 6611010 0411 Кер^вництво та управлжня у сфер1 державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно} програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 341 836,7 тис. гривень, у тому числ1 13 загального фонду - 340 654,1 тис. гривень.

та 13 спещапьного фонду - 1 182,6 тис. гривень.

5. Шдстави для виконання бюджетно! програми:
- Кодекс цивжьного захисту Укршни;
- Земельний кодекс Укршни;
- Податковий кодекс Укршни;
- Закон Укршни "Про господарсью товариства";
- Закон Укршни "Про оренду державного та комунального майна";
- Закон Укршни "Про вщновлення платоспроможност! боржника або визнання його банкрутом";
- Закон Укршни "Про охорону праш";
- Закон Укршни "Про аудиторську Д1яльшстъ";
- Закон Укршни "Про захист шформацй в жформацшно-телекомужкацшних системах";
- Закон Укршни "Про оцжку майна, майнових прав та професжну оцжочну Д1яльшсть в Укранн";
- Закон Укршни "Про запобжання та протид!Ю легал1зацп (вщмиванню) доход1в, одержаних злочинним шляхом, фжансуванню тероризму та фжансуванню розповсюдження 
збро! масового знищення";



- Закон УкраТни "Про землеустрёй";
- Закон УкраУни "Про екологёчний аудит";
- Закон Украши "Про цённё папери та фондовий ринок";
- Закон Украши "Про управления об'ектами державноУ власностё";
- Закон УкраУни "Про акцёонернё товариства";
- Закон УкраУни "Про внесения змён до деяких законодавчих актёв УкраУни щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон УкраУни "Про судовий збУр";
- Закон УкраУни "Про державну службу";
- Закон УкраУни "Про Фонд державного майна УкраУни";
- Закон УкраУни "Про внесения змш до деяких законодавчих акте в УкраУни щодо розмежування земель державноУ та комунально/ власностё";
- Закон УкраУни "Про внесения змш до Податкового кодексу УкраУни та деяких законодавчих актёв УкраУни щодо забезпечення збалансованостё бюджетних надходжень у 
2018 рощ";
- Указ Президента УкраУни вед 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку нацёонально/ складовоУ глобально'/ ёнформацёйно/ мереж/ 1нтернет та забезпечення 
широкого доступу до цёеУ мереже в Укра'/нё";
- Указ Президента УкраУни вед 20.10.2005 № 1497/2005 "Про першочерговё завдання щодо впровадження новётнёх ёнформацёйних технологёй";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вед 21.08.1997 № 918 "Про Програму розроблення та впровадження едино/ державноУ комп'ютерно/ системи "Кадри";
- Постанова Кабшету Мёнёстрёв УкраУни вед 10.09.2003 Ха 1440 "Про затвердження Нацёонапьного стандарту X? 1 "Загальнё засади оцёнки майна ё майнових прав";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 10.09.2003 X» 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчо/ влади";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 25.11.2015 X» 1033 "Про внесения змён до Методики оцёнки майна";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 14.04.2004 X® 467 "Про затвердження Положения про Сдиний реестр об'ектёв державноУ власностё";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 30.11.2005 X» 1121 "Про затвердження Методики проведения ёнвентаризацё/ об'ектёв державноУ власностё";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 06.06.2007 X» 803 "Про затвердження Порядку вёдчуження об'ектёв державноУ власностё";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 05.04.2014 X® 85 "Деякё питания затвердження гранично/чисельностё працёвникёв апарату та територёальних органёв центральних 
органёв виконавчо/влади,ёнших державних органёв”;
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 11.10.2016 X® 710 "Про ефективне використання державних коштёв";
- Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 28.02.2018 X® 139 "Про затвердження базового нормативу вёдрахування частей прибутку, що спрямовуеться на виплату дивёдендёв 
за результатами фёнансово-господарськоУ дёяльностё у 2017 рощ господарських товариств, у статутному капёталё яких е корпоративнё права держави";
- Розпорядження Президента УкраУни вёд 15.01.2003 X® 7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку ё функцёонування Нацёонально/системи конфёденцёйного
зв'язку";
- Розпорядження Кабёнету Мёнёстрёв УкраУни вёд 20.09.2017 X® 649-р "Про схвалення КонцепцёУ розвитку електронного урядування в Укра/нё";
- Наказ Фонду державного майна УкраУни та Мёнёстерства економёки УкраУни вёд 19.05.1999 X® 908/68 "Про управлёння державним майном, яке не увёйшло до статутних 
капёталёв господарських товариств у процесё приватизацё'У, але перебувае на Ух балансё"

6. Стратегёчнё цёлё головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалёзацёя бюджетно/ программ:

X® з/п Стратегёчна цёль

1 Органёзацёя управлёння державною власнёстю

Мета бюджетно/ программ:

Реалёзацёя державноУ полётики у сферё оренди, використання та вёдчуження державного майна, управлёння об'ектами державноУ власностё, у тому числё корпоративними 
правами держави щодо об'ектёв державноУ власностё, що належать до сфери його управлёння.
Завдання бюджетно/ программ:

X® з/п Завдання

1 - Удосконалення управлёння державною власнёстю.

2 - Ведения облёку об'ектёв державноУ власностё.



3 - Проведения оцшки об'екпв оренди.
4 - Виконання планових завдань з надходження коптив В1Д оренди державного майна.

5 - Виконання планових завдань з надходження див1денд1в.
9. Напрями використання бюджетних коптв:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коптив Загальний фонд Спеюальний
фонд

Разом

1 Забезпечення виконання функщй 1 завдань у сфер1 державного майна 330 096,4 957,0 331 053,4
2 Придбання комп'ютерного та перифержного обладнання 1 000,С 150,0 1 150,0
3 Ведения Сдиного реестру об'ск’пв державно! власносгп 750,0 750,0
4 Удосконапення та супроводження жформацжних систем (заходи з шформатизаций 4 219,С 5,0 4 224,0
5 Оплата судового збору 4 586,7 70,6 4 657,3
6 Погашения кредиторсько! заборгованостц зареестровано! в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (кр1м АР Крим та м 

Севастополя)
2,0 2,0

Всього
0. Перелж державних цшьових програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми:

340 654,10 1182,60 341 836,70

тис. гривень

Код державно! Назва державно! цшьово! програми Загальний фонд Спещальний фонд Разом
щльовоТ

програми

11 Результативьп показники бюджетноТ программ:

№
з/п.

Показники Одиниця
ВИМ1РУ

Джерело
1нформацй

Загальний фонд Спещапьний
фонд

Разом

1 з а т р а т

1 Клльюсть штатних одиниць од. Постанова КМУ В1д 
05.04.2014 №85, 

управлшський облш

1 654,0 1 654,0

2 К1ЛЬК1СТЬ службових автомобшв од. Постанова КМУ вщ 
26.12.2011 № 1399

27,0 27,0

3 Займана площа примицень, що перебувас в оперативному управлшш кв. м. Внутрпиньо господаре
ЬКИЙ обЛ1К

24 723,2 24 723,2

4 Орендована площа примщень кв. м. Договори оренди 8 241,1 8 241,1

5 К)льк!сть В1дряджень прац|иник1в од. Накази про 
вщрядження

3 207,0 3 207,0

6 Варт1сть придбаного Л1цензованого програмного забезпечення тис.грн. Договори 350,0 350,0

7 Загальна варпсть впровадження жформатйно-телекомушкатйно! системи "Сдина тис.грн. Догов|р, акт 1 500,0 I 500,0
база даних звптв про оцшку" приймання-передач! 

наданих послуг
2 продукту



1 Кшьюсть об'екпв державно! власносп , як1 шдлягають щоршшй швентаризацп для 
ведения еди н ого  реестру об'екпв державно! власносп

од. Зв|ТИ суб'гкпв  
управлшня об'ектами 
державно! власносп

920 000,0 920 000,0

2 Кшьюсть договорш оренди, орендодавцями за якими е органи приватизаций що 
обл 1 ковуються у Ф онд 1  державного майна

од. Управл 1 нський о б л « 18 944,0 18 944,0

3 Кшьюсть судових позовчв, поданих Ф ондом державного майна од. У прав Л1 нський обчпк 531,0 40,0 571.0

4 Кшьюсть одиниць придбаного лщ ензованого програмного забезпечення (лщензШ  
юнентського доступу)

од. Договори, акти 
приймання-передаш  

наданих 
послуг/накладн 1

900,0 900,0

5 Кшьюсть одиниць придбаного комп'ютерного та перифершного обладнання од. Договори, акти 
приймання-передач! 

наданих 
послуг/накладн!

25,0 11,0 36,0

6 Надходження див 1денд!в до Державного бюджету Украши, нарахованих на акцп 
(частей, па!) господарських товариств, як! е у державнш власносп, по 
господарських товариствах, яю належать до сфери управлшня Фонду

тис.грн. Ф ш ансов 1 плани 
господарських 

товариств, 
управлшський обл 1 к

670 000,0 670 000,0

7 Надходження коптив до Державного бю джету Украши вщ оренди державного  
майна

тис.грн. Обл 1 к ДКСУ, 
управл!нський обЛ1К

1 000 000,0 1 000 000,0

3 еф ск т  и в н о ст !

1 Середнчй розм]р судового збору за подання одного позову тис.грн. Управлшський облш 8,6 1,8

2 Середня варпсть 1 лщензй юнентського доступу тис.грн. Договори, акт 
приймання-передач! 

наданих 
послуг/накладн!

0,4

4 я к о с т !

1 Питома вага прошвентаризованих об'екпв державно} власносп у загальнш  
ю лькосп об'екпв, як! облжовуються в еди ном у реестр 1 о б ’сктн! державно!
В Л Э С Н О С Т 1

В 1 Д С . ЗВ1ТИ суб'гкпв  
управлшня об'ектами 
державно! власносп

100,0

2 Ршень виконання планових обсяпв надходжень кошт1 в шд оренди державного 
майна до Державного бюджету У кражи

В 1 Д С . Обл 1 к ДКСУ, 
управлшський обл 1 к

100,0

3 Р 1 вень надходження диш дендт , нарахованих на акцп (частки, па}) господарських 
товариств, як1 е у державнш власносп, по господарських товариствах, яю належать 
до сфери управлшня Фонду, до Державного бюджету Украши

В 1 Д С . Ф1нансов1 плани 
господарських 

товариств, 
управлшський облж

100,0

4 Частка справ, за якими прийнято р 1 шення на користь Фонду державного майна В 1 Д С . Управлшський облчк 100,0 100,0

5 Ршень забезпечення лщензованим програмним забезпеченням (лщензшми 
юпентського доступу)

В 1 Д С . Акт виконаних 
роб 1 т/накладн!

100,0

6 Р 1 вень погашения кредиторсько} заборгованосп, зареестровано} в органах ДКСУ  
станом на 01.01.2018 р. (крш АР Крим та м. Севастополя)

В 1 Д С . Зв 1т про
заборговашсть за 

бюджетними  
коштами (форма № 7

д)

3,6

7 Р 1 вень впровадження 1нформашйно-телекомун!кац1йно1 системи ""Сдина база 
даних з в т в  про оцшку"

тис.грн. Д огов 1 р, акт 
приймання-передач! 

наданих послуг

100,0



12. Розподш видатюв у розр131 адмшютративно-територ1альних одиниць:

В. о. Голови Фонду державного ма1 
У краТни

(найменування головного розпорядника коигпв держа!

Погоджено:
Заступник М|Н1стра/директор Департаменту

В. Трубаров

(прозвище та 1шшали)

$  с ./ / '
(пр!звище та ж!шал<


