ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України___________
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
М _________ II

___________________________

____________

р. №

г

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік
1.
2.

661

Фонд державного майна України

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

6611000
(КПКВК ДБ)

3.

4.

Апарат Фонду державного майна України
(найменування відповідального виконавця)

6611010

0411

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Керівництво та управління у сфері державного майна
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

236 273,2

тис. гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
- Кодекс цивільного захисту України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України "Про господарські товариства";
- Закон України "Про оренду державного та комунального майна";
- Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- Закон України "Про охорону праці";
- Закон України "Про аудиторську діяльність";
- Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

235 397,9
875,3

тис. гривень.
тис. гривень.

- 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 цінні папери та фондовий ринок";
■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 Державну програму приватизації";
- 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";
- Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 № 918 "Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 145 "Про ліквідацію галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна";
- 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 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033 "Про внесення змін до Методики оцінки майна";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади";
- 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 бюджетних коштів";
- Розпорядження Президента України від 15.01.2003 № 7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку і функціонування Національної системи конфіденційного
зв'язку";
-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р "Про підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р "Про схвалення Концепції електронного урядування в Україні";
- Наказ Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68 "Про затвердження Положення про управління державним майном, яке
не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі".

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
Стратегічна ціль

№ з/п
1

Організація управління державною власністю

з
7.

Мета бюджетної програми:

8.

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.
Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п

9.

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 планових завдань з надходження дивідендів.
Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п
і

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна

2

Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

3

Заходи з інформатизації

4

Сплата судового збору

5

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 р. (крім АР Крим та м.
Севастополі)

В сього

Спеціальний
фонд

Разом

231 620,7
750,0
887,7
2 114,6
24,9

785,3

235 397,90

875,30

30,0
60,0

232 406,0
750,0
917,7
2 174,6
24,9
236 273,20

0. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень

Код державної

Загальний фонд

Назва державної цільової програми

Спеціальний фонд

Разом

Спеціальний
фонд

Разом

ЦІЛЬОВОЇ

програми
11 Результативні показники бюджетної програми:
Показники

№
з/п.

1

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

од.

Постанова КМУ від

Загальний фонд

за т р а т

1 Кількість штатних одиниць

05.04.2014 № 85 (зі
змінами), внутрішній
облік

1 654,0

1 654,0

2 Кількість службових автомобілів

27,0

27,0

25 763,4

25 763,4

3 Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні

кв. м.

Постанова КМУ від
26.12.2011 № 1399
Внутрішній облік

4 Орендована площа приміщень

кв. м.

Договори оренди

7 680,4

7 680,4

од.

Накази про
відрядження
Договори

2 891,0

2 891,0

200,0

200,0

700,0

700,0

5 Кількість відряджень працівників
6 Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення
7 Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій
клієнтського доступу)

од.

тис.грн.
од.

Акт прийманняпередачі наданих
послуг/накладні

1 Кількість об'єктів державної власності, які підлягають щорічній інвентаризації для
ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

од.

Звіти суб'єктів
управління об'єктами
державної власності

930 000,0

930 000,0

2 Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що
обліковуються у Фонді державного майна
3 Кількість поданих позовів

од.

Внутрішній облік

19 015,0

19 015,0

од.

Внутрішній облік

378,0

4 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

тис.грн.

Фінансові плани
господарських
товариств,
внутрішній облік

108 000,0

108 000,0

5 Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного
майна

тис.грн.

Облік ДКСУ,
внутрішній облік

1 600 000,0

1 600 000,0

1 Середній розмір судового збору

тис.грн.

Внутрішній облік

5,6

2 Середні витрати на 1 ліцензію клієнтського доступу

тис.грн.

Договори, акт
приймання-передачі
наданих послуг

0,3

1 Рівень щорічної інвентаризації 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

100,0

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

відс.

100,0

відс.

Облік ДКСУ,
внутрішній облік
Фінансові плани
господарських
товариств, внутрішній
облік

4 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи

відс.

Внутрішній облік

100,0

5 Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями
клієнтського доступу)

відс.

Акт виконаних робіт

100,0

2

3

4

продукту

37,0

еф ективності

якості

100,0

1,6

415,0

6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ
станом на 01.01.2017 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)

Звіт про
заборгованість за
бюджетними
коштами (форма № 7

36,9

д)

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Фонду державного майна України
І Білоус
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту

(підпис)

(прізвище та ініціали)

