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Фонд державного майна Украши

КВК

(найменування головного розпорядника коигпв державного бюджету)

6 6 110 10

Кер 1вництво та управлшня у сфер! державного майна

КПКВК

(найменування бюджетно! программ)

Мета бюджетно! програми
Реашзашя державно!' полггики у сфер! оренди, використання та вщчуження державного майна, управлшня об'ектами державно! власностк у тому числ1
корпоративними правами держави щодо об'еютв державно! власност!, що належать до сфери його управлшня.

Завдання бюджетно!' програми
- Удосконалення управлшня державною власшстю.
- Ведения облжу об'еютв державно! гласность
- Проведения оцшки об'еютв оренди.
- Виконання планових завдань з надходження ко п т в В1Д оренди державного майна.
- Виконання планових завдань з надходження див 1денд 1в.

Результативш показники бюджетно! програми
(ТИ С . ф Н . )

Показники

Одиниця ВИМ1ру

2

2019 р)к (проект)

Джерело шформацй

4

3

загальний фонд

спешальний фонд

5

6

затрат
Юлыисть штатних одиниць

од.

Кшыасть службових автомобш1в

од.

Займана площа прим1щень, що перебувае в оперативному управлшш

кв. м.

Орендована площа примгщень

кв. м.

Постанова КМУ вщ
05.04.2014 № 85 (ш
змшами), ВНуТр! Ш Н 1 Й 0бЛ1К
Постанова КМУ вщ
26.12.2011 № 1399
Внутршньогосподарський
ОбЛ1К
Договори оренди

1 654,0

К1льк1сть вщряджень прац1вник-|в

од.

Накази про вщрядження

Варт1сть придбаного Л1цензованого програмного забезпечення

тис.грн.

Договори

722,8

Кшыасть придбаного лщензованого програмного забезпечення (лщензш кл1снтського доступу)

од.

199,0

Витрати, пов'язаш з орган1защею скликання та проведения загальних збор1в акц10нер1в (учаснишв) господарських
товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна Украши
продукту

тис.грн.

Акт приймання-передач1
наданих послуг/накладш
Акти виконаних робп'

27,0
24 723,2
8 481,6
1 826,0

408,3

Звети суб'ектев управления
об'ектами державноё
власностё
Управленський облек

910 000,0

Кшыисть об'ек'пв державно! власност1, як1 тдлягають щор1чшй швентаризацй для ведения €диного реестру об'ект1в
державно1 власност!

ОД.

Кшыасть договоров оренди, орендодавцями за якими е органи приватизаций що облжовуються у Фонд! державного
майна
Келькёсть судових позовёв, поданих Фондом державного майна

од.
од.

Управленський облек

244,0

Келькесть одиниць придбаного лецензованого програмного забезпечення (лецензей клеентського доступу)

од.

199,0

Кшыасть одиниць придбаного комп'ютерного та периферейного обладнання

од.

Договори, акти
приймання-передаче
наданих послуг/накладне
Договори, акти
приймання-передаче
наданих послуг/накладне

Келькесть скликаних на вимогу Фонду державного майна Украёни та проведених загальних зборев акцеонерев
(учасник1в) господарських товариств
Надходження диведендёв до Державного бюджету Украёни, нарахованих на акцёё (частки, пае) господарських
товариств, яке е у державшй власносте, по господарських товариствах, якё належать до сфери управления Фонду

шт.

Надходження коштев до Державного бюджету Украт и вед оренди державного майна

тис.грн.

тис.грн.

17 744,0

16,0

1,0

7,0

11,0
Фенансове плани
господарських товариств,
управленський облек
Облек ДКСУ,
управленський облек

529 308,0

1 200 000,0

ефективностё
Середней розмёр судового збору за подання одного позову

тис.грн.

Управленський облек

Середня вартесть 1 лецензеё клёентського доступу

тис.грн.

Договори, акт прийманняпередаче наданих
послуг/накладне

18,5

18,5

3,6

Я КО СТ1

Рёвень щорёчноё ёнвентаризацёё об'ектёв державноё власностё у загальнёй кёлькостё об’ектёв, якё облёковуються в
Сдиному реестрё об'ектёв державноё власностё

В1ДС.

Рёвень виконання планових обсягёв надходжень коштёв вёд оренди державного майна до Державного бюджету Украёни

В1ДС.

Рёвень надходження дивёдендёв, нарахованих на акцёё (частки, паё) господарських товариств, якё е у державнёй
власностё, по господарських товариствах, якё належать до сфери управлёння Фонду, до Державного бюджету Украёни

В1ДС.

Частка справ, за якими прийнято решения на користь Фонду державного майна

В1ДС.

Ревень забезпечення лецензованим програмним забезпеченням (лецензеями клеентського доступу)

В1ДС.

Ревень погашения кредиторськоё заборгованосте, зареестрованое в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (крем АР
Крим та м. Севастополя)

В1ДС.

Питома вага проенвентаризованих об'ектев державноё власносте у загальней келькосте об'ектёв, яке облековуються в
Сдиному реестре об’ектев державноё власносте

В1ДС.

Рёвень впровадження енформацейно-телекомунекацейноё системи '"'Сдина база даних зветев про оценку"

тис.грн.

Звети суб'ектев
управления об'ектами
державное власносте
Облек ДКСУ,
управленський облек
Фшансов1 плани
господарських товариств,
управлшський облш
Управленський облек
Акт виконаних
робет/накладне
Звёт про заборгованесть за
бюджетними коштами
(форма № 7 д)
Звети суб’ектев управления
об’ектами державноё
власносте
Догов!р, акт прийманняпередач! наданих послуг

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

КВК

(найменування головного розпорядника к о н т в державного бюджету)

6611020

Заходи, пов'язан! з проведениям приватизаци державного майна

кпквк

(найменування бюджетно! программ)

Мета бюджетно! програми
Реал1зац1я державно! политики у сфер1 приватизаци, вщчуження державного майна в процес1 приватизаци, державне регулювання у сфер1 оценки майна, майнових
прав та професшно! оцшочно! д1яльносп

Завдання бюджетно! програми
Проведения ощнки об'ект^в приватизаци
Мошторинг та контроль за виконанням умов договор 1в кутвльпродаж у об'екта приватизаци.
Виконання планових завдань з надходження кошт1в вщ приватизащ! державного майна

Результативш показники бюджетно! програми
(тис. грн.)
Одиниця

Показники

В И М 1РУ

2019 рж (проект)

Джерело шформаци

загальний фонд

3

2

4

5

6

затрат
Витрати на оплату перекладач 1в та л егалп аш ю д о к у м е н т , яю пщ тверджую ть майновг права держ ави; оплату
державного мита за нотар 1альне оформления д о к у м е н т , яю пщ тверджую ть м айнов 1 права держ ави, переклад1в
нормативних а к т ш ш их держ ав з питань кушвл1 -продажу щ нних п а п е р т , консультацш з питань М1жнародного
права, оплату послуг реестратор 1в, у тому числ 1 за межами Украш и та ш.

тис.грн.

Зв 1ти управлш ського
облж у

Витрати, пов'язаш з виданням та розповсю дж енням оф щ ш них друкованих видань держ авних оргаш в приватизаци

тис.грн.

Витрати, пов'язаш з навчанням та пщ вищ енням квал 1фш ацй кадр|в оргаш в приватизацй, менеджменту пщ приемств,
що приватизуються, та ос 1б, уповноваж ених управляти державними корпоративними правами
Кш ькю ть договорш з ощ нки о б 'с к т , щ о 1мдлягаю | ь приватизацй та внесения до статутних каштал1в акш онерних
(господарських)товариств

тис.грн.

Зв!ти управлш ського
облйку
Звгги управлш ського
обл1Ку
Внутр 1ш ньогосподарський
ОбЛ1К

шт.

Витрати на оплату послуг, що надаю ться радниками (уповноваженими особами) ш д час подготовки до продажу пакетов тис.грн.
акцой
Кш ыпсть до! овор 1в про ощ нку о б 'с к т , що пщ лягають приватизацй
од.

Розпорядження КМ У
В нутрш ньогосподарський
обл1К
Р йпснняУ ряду

спещальний фонд

60,0

588,6
449,0

351 600,0
195,0

Кш ыпсть раднию в (уповноважених о а б ) , яю будуть залучатися до продажу о б 'с к т приватизацй

од.

Тираж видання "Державного ш ф ормацш ного бюлетеня про приватизацию"

шт.

ЗВ1ТИ упраВЛ1НСЬКОГО
облгку

2 000,0

2,0

Тираж видання газети "В щ омост 1 приватизаци" ■додатка до "Державного онформацшного бюлетеня про
приватизацою".
К ш ью сть сем 1нар 1в з навчання п р ац ш н и к т оргаж в приватизацй, та ошб, представнию в держ ави, як| беруть участь у
загальних зборах товариств, та о а б . яю включен! до складу наглядових рад, ревш й н и х комюш

шт.

Звгти уп равлш ською
0бл1Ку

52 000,0

од.

Зв 1ти управлш ського
Обл!ку

31,0

Кшьмсть 0С10, як1 пройшли навчання та мщвишення квал1ф1кацй кадр1в оргашв приватизацй та ос 10 , представниюв
держави, ям беруть участь у загальних зборах товариств, та ос1б, як1 включен! до складу наглядових рад, ревгзшних

остб

Зв1ти управлшського
0 бЛ1Ку

195,0

КОМ1С1Й

продукту
Кщьмсть договорт кутвлйпродажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись

од.

Кшьюсть об'ееттв, як1 пщлягають продажу

од.

Продан! об'екти, для шдготовки до продажу яких залучалися радники (уповноважеш особи)

65,0
125,0

од.

Внутршньогосподарський
обЛ1К
Зв1ти управлшського
ОбЛ1Ку
Р1шення Уряду

Кшьюсть звгпв про оцшку об'екпв, що пщлягають приватизацй
ефекти вноси

од.

Зв1ти про О!инку майна

195,0

Надходження ко п тв до Державного бюджету Украши вщ приватизацй державного майна

тис.грн.

Зв1ти управлшського
облжу

6 892 684,0

вщс.

Зв1ти управл1нського
обл1ку
Зв1ти управлшського
Обл1ку

100,0

9,0

ЯКОСТ1

Р|вень виконання планових обсяпв надходження кошт!в вщ приватизацй державного майна до Державного бюджету
Украши
Р1вень виконання планових обсяпв надходження ко п тв до Державного бюджету Украши В 1Д продажу земельних
дщянок несшьськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнш власносп, на яких
розташоваш об'екти, що пщлягають приватизацй (згщно ЗУ "Про приватизащю державного майна" вщ 04.03.1992 №
2163-ХП)

В. о. Голови Фонду державного
майна УкраТни

ВШС.

В. Трубаров

Г///// /
П ч ^ ! '

(пр1звище та шщ1али)

(ШДПИС)

Начальник Управлшня
ф|нансово-економ1чно'1 роботи та
бухгалтерського облшу головний бухгалтер

О. Гладун
}
/

*

)

/

^
(ШДПИС)

/

/

(пр]звище та Ышали)

100,0

