
ЗАТВЕРДЖЫ Ю
Наказ Фонду державного майна УкраУни

I наказ М|н1стерства фшанав УкраУни

Паспорт
бюджетно! программ на 2018 р!к

1. 661 Фонд державного майна У краТни
(КП КВК  ДБ) (найменуиания головного ро'шорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна У краТни
(КП КВК  ДБ) (найменування вшповшальмого виконавця)

3. 6611010 0411 Кер 1вництво га управ/нння у сфер| державного майна
(КП КВК ДЬ) (К Ф К ВК ) (наИменувшшя бюджетно! программ)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - >41836,7 тис. гривень, у тому чиелпз загального фонду - 340 6 34,1 тис. гривень

та гз спешального фонду - I 182.6 тис. гривень

5. ГИдстави для виконання бюджетно!' програми:
- Кодекс иив1льного захисту УкраУни;
- Земельний кодекс УкраУни;
- Закон УкраУни "Про господарсыо товарнства";
- Закон УкраУни "Про оренду державного та комунального майна";
• Закон УкраУни "Про вщновлення платоспроможносп боржника або визнання його банкругом",
- Закон УкраУни "Про охорону праш";
- Закон УкраУни "Про аудиторську д1яльжсть".
- Закон УкраУни "Про захиет шформашУ в шформашйно-тедекомужкацжних системах";
- Закон УкраУни "IIро офпку майна, майпових прав та професжну оцжочну д1яльжсть в УкраУж":
- Закон УкраУни "Про запобФання та протидно легши »ашУ ( вшмиванню) доходов. одержаних злочинним шляхом, ф1нансуванню тсроризму та фжансуванню рочповсюджспни 
1оро! маеового знишенни".



(икон У к |'>;Г| 1111 "Про !смде\С1рш".
(икон УкраУни "11ро около! 1чнмн аул и I ".
Закон УкраУни "11ро т и ж  папери га фонловим рииок";

- Закон Укра'ши "IIро управлжня об'сктами державно/ власност!" ;
Закон УкраУни "Про акжонерж говариства";

- Закон УкраУни "Про внесения змж до деяких законодавчих акпв УкраУни щодо спрошення порядку набуггя прав на землю";
- Закон УкраУни "Про судовий зб|р";
- Закон УкраУни "Про державну службу";
- Закон УкраУни "Про Фонд державного майна УкраУни",
- Закон УкраУни "Про внесения змж до деяких законодавчих актав УкраУни щодо розмежування земель державно/ га комунально/ власносп";
- Указ Президента УкраУни вш 3 1,07.2000 №  928/2000 "Про заходи щодо розвитку нажонально/ складово/ глобально'! 1нформацшно/ мереж! 1нтернет га забезиечення 
широкого доступу до шеУ мереж! в Укра/ш";
- Указ Президента УкраУни вед 20.10.2005 №  1497/2005 "Про першочергогн завдання щодо впровадження ношттх жформажйних технолопй";
- Постанова Кабинету М1н1стр!в УкраУни вш 2 1.08.1997 № 918 "Про Програму розроблення та впровадження едино'/ державноУ комп'ютерноУ системи "Кадри";
- Постанова Кабинету М ж 1стр1в УкраУни в|д 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Панюнального стандарту №  I "Загальж засади ошнки майна 1 майнових прав";
- Постанова Кабжету М|шстр1в УкраУни в1д 10.09.2003 №  1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчоУ влади";
- Постанова Кабжету М|жстр1в УкраУни в1д 25.1 1.2015 № 1033 "Про внесения нмж до Методики оцшки майна";
- Постанова Каб1нету М1н1стр1в УкраУни вш 14.04.2004 № 467 "IIро затвердження Положения про Сдиний реестр об'ектзв державноУ власностП,
- Постанова Каб1нету Мш!стр1в УкраУни в1д 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здшенення електронного документооб1гу в органах виконавчоУ влади";
- Постанова Кабжету Мш1стр1в УкраУни вш 30.1 1.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведения швенгаризаип об'ект!в державноУ власност!".
- Постанова Кабжету Мш1стр1В УкраУни в1д 06.06.2007 № 803 "Про затвердження 11орядку вижуження об'ект!в державно! власност!";
- Постанова Каб!нету М1н1стр1в УкраУни В1д 05.04.2014 № 85 "Деяк! питания затвердження гранично/ чисельносзз прашвник1в апарату та територ1альних орган!в ценз ральних
орган!в виконавчоУ влади, 1нших державних оргажв";
- Постанова Каб1нету М1н1стр1в УкраУни В1Д I 1.10.2016 ЗУ" 710 "Про ефективне використання державних коигпв",
- Постанова Кабжез'у Мш1стр1В УкраУни В1д 01 03.201 7 № 120 "Про затвердження базового норма! иву вщрахування частки прибутку, що спрямовуеться на виплату джнленд||| 
за результатами фшансово-господарсько/д!яльнос1з у 2016 роц| господарських товариств, у статутному каштал! яких с корпоративн! права держави",
- Розпорядження Президента УкраУни В1д 15.01.2003 №  7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку I функц!онування НашональноУ системи конфшеншИного 
зв'язку";
- Розпорядження Каб)нету М|н1стр1в УкраУни В1Д 20.09.201 7 №  642-р "Про схвалення Концепц!/ розвитку електронного урядування в Укра/'ж";
- Наказ Фонду державного майна УкраУни та Мшютерства економ1ки УкраУни вщ 19.05.1999 № 908/68 "Про управлжня державним майном, яке не увшшло до статутних 
кап1тал1в господарських товариств у процес! приватизаин, але перебувае на Ух баланс!"

6. Стратег1чн1 цт/ головного розпорядника. на дося! нення яких спрямована реал!зажя бюджетно/ программ;

№ з/п Стратег!чна цить

1 Орган1зац!Я управлжня державною власн1стю

7. Мета бюджетно/программ;

Реалгзашя державноУ пол!тики у сфер! оренди, використання та вшчуження державного майна, управлжня об'сктами державноУ власност!, у тому числ! корпорат ивними 
правами держави щодо об'ектзв державно/ власност!, що належать до сфери його управл!ння 

8. Завдання бюджетно/ программ;

№ з/п Завдання

- Удосконалення управлншя державною власн!стю.

- Ведения полку обЧ кззв державноУ власностз.



3 - 11роведСнмя 0ЦП1КИ обЧкт1В орснди
4 - Виконання планових завлань т иадходження комгпв В 1Д орепди державного майна,
о - Виконання планових завдань з иадходження дивщенл1в.

9. Напрями використання бюджетних коотв:
ПК 1р,1ИГИ||

№
з/п

Напрями використання бюджетних кошпв Загальний фонд Спешальний
фонд

Разом

1 Забезпечения виконання функши 1 завдаш» у сфер) державного майна 330 096,4 957,0 331 053,4
■> Придбання компьютерного та периферийного обяаднання 2 300,0 150,0 2 650,0
3 13едения Сдиного реестру об'гкпн державно! власносп 750,0 750,0
4 Удосконалеиня та супроводження шформапшнмх систем (заходи з тформагизаци) 2 719,0 5,0 2 724,0
5 Си лага судового збору 4 586,7 70,6 4 657,3
6 Погашения кредиторсько! заборгованостс зарегсгровано! в органах ДКСУ станом на 01 01 2018 р (кр1м АР Крим га м 

Севастополя)
2,0 2,0

Всього 340 654,10 1 182,60 341 836,70

10 Перелж державних цтьових програм, шо виконуюгься у склад! бюджетноУ програми
гис гриисмь

Код державноУ Назва державноУ шльовоУ програми Загальний фонд Спешальний фонд Разом
шльовоТ

програми

I 1 Результативж показники бюджетноУ програми:

№ Показники Одиниця Джерело Загальний фонд Спешальний Разом
з/п. ВИМ1РУ шформацп фонд

1 затрат
1 К|льюсть штатних одининь од. Постанова КМУ шл 

05.04.2014 № 85. 
упраплшський обл!к

1 654,0 1 654,0

2 Юлыбсть службових автомобннв од. Постанова КМУ в1д 
26.12.2011 № 1399

27,1) 27,0

3 Займана илота примнцень. що меребувас в оперативному управлтж к» м. Внутрш.1ньогосподарс 24 723,2 24 /23,2
ький обЛ1К

4 Ореидовапа плота примндень кв. м. Дотвори оренди 8 241,1 8 241,1

Юльмсть п1дряджень прашвниюв од. Накази про 
В1дряджеиня

3 207.0 3 207.0

6 Варткть придбапого лщеиюваного программою забешечемия гис.грн. Договори 350,1) 350,0

2 продукту
1 Кшьюсть-об'екпв державноУ нласносгг як) зилляпноть шорнпвн 'твет арн лани для од. ЗвГШ суб'( КТЗИ 920 000,0 ИЗО 1X111,0

ведения Олиного реестру об'гкпв державноУ власносп управ.шнмя об'скгами
1сржавио1 вдасппс 11



1 Книжки. договори» орснди. орспдодавцямм «а якими ( органы примамиацп. що 
облп<овую 11.01 у Фопд| державного майна

4

ол. У 11 рп И 1111С 1>К И 11 о б л »К 18 044,1) 18 944,0

У К 1 льк1 с 1 ь сулови\ поюв1в, поданих Фондом держанного майна од. Управлшський об/ик 331,0 40,0 Ъ71,0

4 К ‘|Л1»юеть одиниць нридбаного лщенюваного програмного забезпечепня (лщензш 
юн с'Н'тського дое гуиу)

од. Договори.акти 
при ймання-передач! 

наланих 
послуг/накладт

900,0 900,0

5 Кшьк1сть одиниць нридбаного комп'югерного та периферийного обладнання од. Договори.акти 
п р и й м а н н я - п е ре да ч 1 

наданих 
послуг/накладш

65,0 8,0 73,0

6 Надходження дившенд1в до Державного бюджету УкраУни, нарахованих на акцп 
(частки, наТ) господарських товарисгв, як! е у державши власносп, по 
господарських товариствах, яю належать до сфери управлшня Фонду

тис.грн. ф|нансов1 плани. 
господарських 

товариств, 
управлшський*обл1к

670 000,0 670 000,0

7 Надходження коишв до Державного бюджету УкраУни В 1Д оренди державного 
майна

гис.гри. Обл1к ДКСУ, 
управлшський обл1к

1 000 000,0 1 000 000,0

3 ефективностп
1 Серелнш рочм1р судового тбору та иодання одного полову тис.грн. Управлшський облж 8,6 1,8

2 Середня варнсть 1 лщентп кл1ентського доступу тис.грн. Договори, акт 
приймаиня-передач! 

наданих 
послуг/накладш

0,4

4 якост 1
1 Питома вага прошвентаридаваних об'екпв державноУ власност! у тагальнш 

юлькосп обЧтепв, як1 обл1ковуються в Сдиному реестр! об'ект1в державноУ 
власносп

В1ДС. Знпи суб'скт1и 
управлшня об'ектами 
державно) влас пост)

100,0

2 14вень виконання нланових обсяпв надходжень кошпв вщ оренди державного 
майна до Державного бюджету УкраУни

В1ДС. 06л 1 к ДКСУ. 
управлшський обл1к

100,0

3 1466111, надходження див1денд!в, нарахованих на акцп (частки, паУ) господарських 
товарисгв, як1 е у державнш власносп, по господарських товариствах, яю належать 
до сфери управлшня Фонду, до Державного бюджету УкраУни

ВЩС. Фшансож идами 
господарських 

товарисгв, 
управлшський облш

100,0

4 Частка справ, и  якими прийнято решения на користь Фонду державного майна В1ДС. Управлшський обл 1 к 100,0 100,0

5 1-Чвень табетпечення лщензованим програмним табетпеченням (лщенДями 
юпснтського доступу)

вше. Акт виконаних 
робгг/накладш

100,0

6 Р|вень табетпечення комп'ютерним га перифершним обладнанням прашвииюв В1ДС. Договори, акт 
приймання-передач! 

наданих 
послуг/накладш

100,0 100,0

7 14вень погашения кредиторсько? табор| оваиост!, тареестрованоУ в органах ДКСУ  
станом на 01.01.2018 р. (крУм АР Крим та м. Севастополя)

В1ДС. Звп про
таборгонашеть та

3,6

бюджетными 
коштами (форма №  7 

Д)



В.о. Голови Фонду державного майна/' —  /  \
УкраУни ’

(найменування головного розпорядника кошпв державной

\  % ,'л  - ; 9
Ч ч  'л' ‘ «... г*.*»-' • > / /

Погоджено:
Заступник Мшнггра/директор Департаменту С

В. Труба ров

(прозвище та ютщали)

1> /̂| <7?


