
Фонд державного майна УкраУни Мшктерство фшанов УкраУни

Н А К А З

КиУв № /УРос

Про внесения змш до паспорта 
бюджетноУ программ на 2017 р!к

Вщповщно до Правил складання паспорНв бюджетних програм та з в т в  
про Ух виконання, затверджених наказом Мтшстерства ф ш ан ав  УкраТни вщ 29 
грудня 2002 року № 1098 “Про паспорта бюджетних програм”, зареестрованим 
в Мш1стерств1 юстиш'У Украши 21 С1чня 2003 року за № 47/7368 (у редакшУ 
наказу М ш ютерства ф1нанс1в Украши вщ 14 с1чня 2008 року №  19, 31 змшами),

НАКАЗУеМО:

Внести зм1ни до паспорта бюджетно!' програми на 2017 рж  
Фонду державного майна Украш и за КПКВК 6611010 “Кер1вництво 
та управлш ня у сфер! державного майна” , затвердженого наказом 
Фонду державного майна УкраУни 1 М шютерства ф!нанс1В УкраУни 
вщ 14 лютого 2017 року № 227/186 (у редакщУ наказу Фонду державного майна 
УкраУни 1 М ппстерства фшанс!в УкраУни вщ 13 липня 2017 року № 1119/630), 
виклавши його в новш редакшУ, що додаеться.

В.о. Голови Фонду МЫстр фшанав УкраУни



Наказ Фонду державного майна УкраУни____________
(найменування головного розпорядника коигпв державного бюджету)

(у редакцн наказу Фонду державного майна УкраУни 
I Мшютерства фжанав УкраУни

Паспорт
бюджетно)' програми на 2017 рж

1. 661 Фонд державного майна УкраУни
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна УкраУни
(КПКВК ДБ) (найменування вщповщального виконавця)

3. 6611010 0411 Кер1вництво та управлшня у сфер! державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувакь - 236 273,2 тис. гривень, у тому числ1 гз загального фонду - 235 397,9 тис. гривень

та гз спещального фонду - 875,3 тис. гривень.

5. Шдстави для виконання бюджетно!' програми:
- Кодекс цившьного захисту У кра'Уни;
- Земельний кодекс У краУни;
- Закон УкраУни "Про господарсъю товариства";
- Закон УкраУни "Про оренду державного та комунального майна";
- Закон УкраУни "Про вщиовлення платоспроможностУ боржника або визнання його банкрутом";
- Закон УкраУни "Про охорону пращ";
- Закон УкраУни "Про аудиторську Д1ялыпсть";
- Закон УкраУни "Про захист шформацГУ в шформацшно-телекомушкащйних системах";
- Закон УкраУни "Про ошнку майна, майнових прав та профеезйну оцшочну /пялынсть в УкраУш";



- Закон УкраТни "Про запобшання та протид1ю легалгзацп ( вщмиванню) доход1в, одержаних злочинним шляхом, фшансуванню тероризму та фшансуванню розповсюдження 
збро'Т масового знищення";
- Закон УкраТни "Про землеустрш";
- Закон УкраТни "Про еколопчний аудит";
- Закон УкраТни "Про цшш папери та фондовий ринок";
- Закон УкраТни "Про управлшня об'ектами державноТ власносн";
- Закон УкраТни "Про акцюнерш товариства";
- Закон УкраТни "Про внесения змш до деяких законодавчих аки в У кра'Тни щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон УкраТни "Про судовий 361'р";
- Закон УкраТни "Про державну службу";
- Закон УкраТни "Про Фонд державного майна УкраТни";
- Закон УкраТни "Про Державну програму приватизацп";
- Закон УкраТни "Про внесения змш до деяких законодавчих аки в УкраТни щодо розмежування земель державноТ та комунально'Т власноси";
- Указ Президента УкраТни вщ 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку нащональноТ складовоТ глобально!' шформацшноТ мереж! (нтернет та забезпечення 
широкого доступу до щеТ мереж! в УкраТш";
- Указ Президента УкраТни вщ 20.10.2005 № 1497/2005 "Про першочергов! завдання щодо впровадження н овтпх шформацшних технолопй";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраТни вщ 21.08.1997 № 918 "Про Програму розроблення та впровадження едино!' державноТ комп'ютерно! системи "Кадри";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраТни вщ 25.03.2015 № 145 "Про лшвщащю галузевого державного арх1ву фшансових посередниюв Фонду державного майна";
- Постанова Кабшету Монстр! в УкраТни вщ 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Нащонального стандарту № 1 "Загальш засади ощнки майна \ майнових прав";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраТни в1д 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчо'Т влади";
- Постанова Кабшету М1шстр1в УкраТни в1д 25.11.2015 № 1033 "Про внесения зм1н до Методики ощнки майна";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраТни в1д 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положения про Сдиний реестр об'ект1в державноТ власност!";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраТни вщ 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здшснення електронного документооб1гу в органах виконавчо'Т влади";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраТни вщ 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведения швентаризаци об'екпв державноТ власностТ";
- Постанова Каб1нету М1н1стр1в УкраТни в1д 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку вщчуження об'екпв державноТ власност|";
- Постанова Кабшету Мнпстрш УкраТни вщ 05.04.2014 № 85 "Деяк1 питания затвердження гранично!' чисельносзТ прагнвниюв апарату та територ1альних орган1в центральних 
оргашв виконавчо'Т влади,шших державних орган1в";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраТни В1д 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних кошнв";
- Постанова Кабшету Мшютр!в УкраТни в1д 01.03.2017 № 120 "Про затвердження базового нормативу вщрахування частки прибутку, що спрямовуеться на виплату див1денд1в 
за результатами фшансово-господарсько'Т дТяльностТ у 2016 рощ господарських товариств, у статутному каштал1 яких е корпоративш права держави";
- Розпорядження Президента УкраТни вщ 15.01.2003 № 7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку 1 функщонування НащональноТ системи конфщенщйного 
зв'язку";
-Розпорядження Каб1нету МТн1стр1в УкраТни вщ 26.11.2008 № 1473-р "Про подготовку та проведения у 2009-2015 роках техшчноТ 1нвентаризащТ захисних споруд иившьноТ 

оборони (цив1льного захисту);
- Наказ Фонду державного майна УкраТни та Мшютерства економши УкраТни вщ 19.05.1999 № 908/68 "Про управлшня державним майном, яке не увшшло до стагутних 
кап1тал1в господарських товариств у пронес! приватизацп, але перебувае на Тх баланс!11.

6. Стратег1чн1 цш  головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалпашя бюджетно!- програми;

№ з/п Стратег1чна цшь

1 Оргашзащя управл1ння державною власнйстю



7. Мета бюджетно/ программ:

Реашзащя державноТ полНики у сфер| оренди. використання та вщчуження державного майна, управлшня об'ектами державноУ власностр у тому числ1 корпоративними 
правами держави щодо об'ект1в державноУ власност!, що належать до сфери його управлшня.

8. Завдання бюджетноУ программ:

№ з/п Завдання

1 - Удосконалення управлшня державною власнютю.

2 - Ведения облшу об'еюзв державноУ власностг

3 - Проведения оценки об'еютв оренди.

4 - Виконання планових завдань з надходження ко игл в вщ оренди державного майна.

5 - Виконання планових завдань з надходження дивщенд1в.
9. Напрями використання бюджетних кошт1в:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних кошт!в Загальний фонд Спещальний
фонд

Разом

1 Забезпечення виконання функцш 1 завдань у сфер| державного майна 230 014,1 776,3 230 790,4
2 Ведения Сдиного реестру об'ект1в державно! власност!

3 Заходи з 1нформатизацп 2 131,2 30,0 2 161,2
4 Оплата судового збору 3 227,7 69 3 296,7
5 Погашения кредиторсько! заборгованост!, зареестровано! в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 р. (кр1м АР Крим та м. 

Севастополя)
24,9 24,9

Всього 235 397,90 875,30 236 273,20

0. Перел1к державних цьпьових програм, що виконуються у склад! бюджетно'У программ:
тис гривень

Код державноУ
Ц1ЛБ0В01

Назва державноУ цшьово'У програми Загальний фонд Спещальний фонд Разом

программ

11 Результативш показники бюджетно'У программ:

№
з/п.

Показники Одиниця
ВИМ1РУ

Джерело
шформацП'

Загальний фонд Спещальний
фонд

Разом

1 з а т р а т

1 Кшьюсть штатних одиниць од. 11оетанова КМУ вш 
05.04.2014 №85 (з! 

зм1нами), внутр1шн1й 
обл1К

1 654,0 1 654,0

2 КУльюеть службовнх автомобшв од. 1 (останова КМУ в|д 27,0 27,0
26.12.201 I №  1399



25 763,4 25 763,43 Займана плота примёщень. т о  перебувае в оперативному управлент кв. м. Внутреепнёй облёк

4 Орендована плота прим1щень КВ. м. Договори оренди 7 680,4 7 680,4

5 Кёлькёсть вёдряджень працёвникёв од. Накази про 
в1дрядження

2 946,0 2 946,0

6 Вартёсть придбаного лёезензованого програмного забезпечення тис.грн. Договори 1 200,0 1 200,0

7 Кёлькёсть придбаного лёезензованого програмного забезпечення (лёцензёй 
клёентського доступу)

од. Акт приймання-передаче 
наданих 

послуг/накладнё

920,0 920,0

2 продукту
1 Кёлькёсть об'ектев державно!' власностё, якё пёдлягають щорёчнёй ёнвентаризацеТ для 

ведения Сдиного реестру об'екгёв державно!' власностё
од. Звёти суб'ектёв 

управления об'ектами 
державно!' власносте

930 000,0 930 000,0

2 Кёлькёсть до1‘оворёв оренди, орендодавцями за якими е органи приватизацё'е, що 
облёковуються у Фонд! державного майна

од. Внутрёшней облёк 19 015,0 19 015,0

3 Келькесть поданих позовж од. Вну грёшнёй облёк 504,0 42,0 546,0

4 Надходження дивёдендев до Державного бюджету Укра'ши, нарахованих на акцёё 
(частки, па!') господарських товариств, яке е у державнёй власностё, по 
господарських товариствах, якё належать до сфери управления Фонду

тис.грн. Ф1нансов1 плани 
господарських 

товариств, 
внунтршнпй обл1 к

640 127,0 640 127,0

5 Надходження кошНв до Державного бюджету Укра'ши вщ оренди державного 
майна

тис.грн. Облёк ДКСУ. 
внутрёшнёй облёк

1 600 000,0 1 600 000,0

3 ефективностё
1 Середн1Й розмёр судового збору тис.грн. Внутрёшнёй облек 6,3 1,6

2 Середн! витрати на 1 лщепзпо к.'мгнтськога доступу тис.грн. Договори, акт 
приймання-передач1 

наданих послуг

1,3

4 якостё
1 Ревень щоречно'е' енвентаризац!!' об'ектев державно!' власност! у загапьнш кщькосте 

об'ектев, як1 облжовуються в Единому реестре об"ект1в державно!' власносте
В1ДС. Звёти суб'ектёв 

управления об'ектами 
державно!' власностё

100,0

2 Рёвень виконання планових обсягёв надходжень коштёв вёд оренди державного 
майна до Державного бюджету У кра'ени

В1ДС. Облёк ДКСУ, 
внутрёшней облёк

100,0

3 Ревень надходження диведендёв, нарахованих на акцё'е (частки, паё) господарських 
товариств, яке е у державнёй власносте, по господарських товариствах, яке належать 
до сфери управлёння Фонду, до Державного бюджету Украёни

В1ДС. Фшансов1 плани 
господарських 

товариств, ВНуТр1ШН1Й
ОбЛ1К

100,0

4 Частка справ, за якими прийнято рёшення на корисгь установи вщс. Внутрёшней облек 100,0

5 Рёвень забезпечення лецензованим програмним забезпеченням (лецензеями 
клеентського доступу)

В1ДС. Акт виконаних робёт 100,0

6 Рёвень погашения кредиторськоё заборе ованосте, зареестрованоё в органах ДКСУ 
станом ееа 01.01.2017 р. (есрём АР Крим та м. Севастополя)

В1ДС. Зве г про
заборгованёсть за

36,9

бюджетними 
коштами (форма № 7 

Д )  •



12. Розподш видатюв у розрЫ алм 1 шстрахивно-територIгыьних одиниць:

В. о. Голови Фонду державного майна 
УкраТни

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

Погоджено:
Заступник УПшстра/директор Департаменту

В. Трубаров

(прпвище та 1шщали)

&& 0 7.
(прпвите та живали)


