
Інформація про мету, завдання іа результативні показники бюджетних її рої рам на 20IN рік

Фонд державного майна України

(найменування головною розпорядника коштів державного бюджету) КИК

Керівництво та управління у сфері державного майна

(найменування бюджетної програми)

661 1010

КІІКИК

Мета бюджетної програми
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
- Удосконалення управління державною власністю.
- Ведення обліку об'єктів державної власності.
- Проведення оцінки об'єктів оренди.
- Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.
- Виконання планових завдань з надходження дивідендів.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. І рм.)

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд

2 3 4 5 6

затрат

Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 № 85 (зі 
змінами), внутрішній облік

1 654,0

Кількість службових автомобілів од. Постанова КМУ від 
26.12.2011 № 1399

27,0

Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні кв. м. Внутрішній облік 24 952,6

Орендована площа приміщень кв. м. Договори оренди 8 347,5

Кількість відряджень працівників од. Накази про відрядження 3 560,0

Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення тис.грн. Договори 200,0

Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу) од. Акт приймання-передачі 
наданих послуг/накладні

93,0

Витрати, пов’язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських 
товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна України

тис.грн. Акти виконаних робіт 200,0

Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів 
(учасників) господарських товариств

шт. Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
(учасників) господарських 
товариств

7,0



продукту

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

920 000,0

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

од. Внутрішній облік 19 270,0

Кількість поданих позовів од. Внутрішній облік 1 344,0 10,0

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, 
внутріш ній облік

445 295,0

Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна тис.грн. Облік ДКСУ, внутрішній 
облік

800,0

ефективності

Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських тис.грн. Фінансові плани
товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду господарських товариств
Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна тис.грн. Облік ДКСУ

Середній розмір судового збору за подання одного позову гри. Внутрішній облік

Середній розмір судового збору тис.грн. Внутрішній облік 6,2

Середні витрати на 1 ліцензію клієнтського доступу тис, грн. Договори, акт приймання- 
передачі наданих послуг

2,2

ЯКО СТІ

Рівень щорічної інвентаризації об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в відс. Звіти суб'єктів управління 100,0
Єдиному реєстрі об'єктів державної власності об’єктами державної

власності
Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України відс. Облік ДКСУ, внутрішній 

облік
100,0

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. Фінансові плани 
господарських товариств, 
внутрішній облік

100,0

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи відс. Внутрішній облік 100,0

Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу) відс. Акт виконаних робіт 100,0

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

відс. Звіт про заборгованість за 
бюджетними коштами 
(форма № 7 д)

17,9

В.о. Голови Фонду державного 
майна України

Начальник Управління 
фінансово-економічної роботи та 

бухгалтерського обліку - 
головний бухгалтер

О
В. Трубаров

(підпис) (прізвище та ініціали)

О. Гладун

(прізвище та ініціали)


