
ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ Ф онду державного майна УкраТни

(найменувания головного розпорядника

копгпв державного бюджету)

вщ  /Л

Паспорт
бюджетно! програми на 2020 рис

1. 661 Ф онд державного майна Украши
(КПКВК ДБ) (найменувания головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Ф онду державного майна Украши
(КПКВК ДБ) (найменувания в1дпо**дапьного виконавця)

3. 6611010 • 0411 Кер1вництво та управл1«ня у  сфер! державного майна_______________________________________________________________________ _______
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменувания бюджетно! програми)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бю джетних асигнувань - 509 364,4 тис. гривень, у тому числ1 13 загального фонду - 508 383,4 тис. гривень.

та  13 спеш ального фонду - 981,0 тис. гривень.

5. Пщстави для виконання бю джетно'1 програми:
- Кодекс цившьного захисту Украши;
- Кодекс У крайни з процедур банкрутства;
- Земельний кодекс Украши;



- Закон Украши "Про оренду державного та комунального майна";
- Закон Украши "Про охорону пращ";
- Закон УкраТни "Про аудит фш ансово! зв1тносгп та аудиторську Д1яльшсгь";
- Закон Украши "Про захист шформацй в шформащйно-тепекомуш кащйних системах";
- Закон УкраТни "Про ощ нку майна, майнових прав та профешйну оцш очну дйшьшсть в Украйп";
- Закон УкраТни "Про запобкання та протидйо лепппзацн ( вщмиванню) доходйв, одерж аних злочинним шляхом, фш ансуванню тероризму та фш ансуванню розповсюдження 
зброТ масового знищення";
- Закон УкраТни "Про зем леустрй";
- Закон УкраТни "Про еколопчний аудит";
- Закон УкраТни "Про цшш папери та фондовий ринок";
- Закон УкраТни "Про управл1ння об’ектами державноТ власносп";
- Закон УкраТни "Про акщ онерш  товариства";
- Закон УкраТни "Про внесения змш  до  деяких законодавчих акпв УкраТни щ одо спрощ ення порядку набутгя прав на землю";
- Закон УкраТни "Про судовий зб1р";
- Закон УкраТни "Про державну службу";
- Закон УкраТни "Про Ф онд державного майна УкраТни";
- Закон УкраТни "Про внесения змш  до деяких законодавчих акпв УкраТни щ сдб розмежування земель державноУ та комунальноз власносп";
- Указ Президента УкраТни вщ 31.07.2000 №  928/2000 "Про заходи щ одо розвитку нацюнальноТ складовоТ глобально! ш формащйно! мереж1 1нтернет та забезпечення 
широкого доступу до щ е! мережТ в УкраТш";
- Указ Президента УкраТни вщ 20.10.2005 №  1497/2005 "Про першочергов! завдання Тцодо впровадження новггшх шформащйних технологий";
- постанова Кабш ету М ш 1сгр1В УкраТни вщ 21.08.1997 №  918 "Про Програму розроблення та впровадження единоТ державноТ комп’ютерноТ системи "Кадри";
- постанова Кабш ету М 1шстр1в УкраТни вщ 10.09.2003 Кв 1440 "Про затвердження Национального стандарту №  1 "Загальш засади ощнки майна \ майнових прав”;
- постанова Кабш ету М шнщпв УкраТни вщ 10.09.2003 №  1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчоТ влади";
- постанова Кабш ету М ш 1стр1в УкраТни вщ 25.11.2015 №  1033 "Про внесения змш  д о  М етодики ощнки майна”;
- постанова Кабш ету М1шстр1в УкраТни вщ 14.04.2004 №  467 "Про затвердження Положения про Сдиний реестр об'екпв державноТ власносп";
- постанова Кабш ету М ш сц н в УкраТни вщ 30.11.2005 №  1121 "Про затвердження М етодики проведения швентаризацп об'екпв державноТ власносп";
- постанова Кабш ету Мшктгр^в УкраТни вщ 06.06.2007 №  803 "Про затвердження Порядку вщчуження об’екпв державноТ власносп";
- постанова Кабш ету МТшстрТв УкраТни вщ 05.04.2014 №  85 "Деяю питания затвердження гранично! чисельносп пращвшпйв апарату та територ1альних оргашв центрапьних 
оргашв виконавчоТ влади,1нших державних оргашв”;
- постанова Кабинету М 1шстр1в украТни вщ 11.10.2016 №  710 "Про ефекгивне використання державних кошпв"; ..............
- постанова КабТнету Мш1стр1в УкраТни вщ 17.01.2018 №  55 "Деяю питания документування управл1НськоТ д 1яльносп";
- постанова Каб1нету МТн1стр1в УкраТни В1д  28.02.2018 №  139 "Про затвердження базового нормативу вщрахування частей прибутку, що спрямовуеться на виплату див1денд!в 
за результатами ф1нансово-господарськоТ д 1яльносн  у 2017 рощ  господарських товариств, у статутному каштал1 яких е корпоративн1 права держ ави";
- розпорядження П резидента УкраТни вщ  15.01.2003 №  7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку 1 функцю нування Н ац10напьноТ системи конф1денц|Иного зв'язку”
- розпорядження Кабшету М ш ю тр1в УкраТни вщ  26.11.2008 №  1473-р "Про пщготовку та  проведения у 2009-2015 роках техш чно! 1нвентаризацй захисних споруд цившьно! 

оборони (цившьного захисгу);



- наказ Ф онду держ авного майна У крал ни та Мшлстерства економлки УкраУни вщ 19.05.1999 X® 908/68 "Про управлшня державним манном, яке не увШшло до  статутних 
каттагнв господарських товариств у процесл приватизаций але перебувае на Ух баланс!", зареестрований в М М сгерсгв! юстици УкраУни 24.06.1999 за №  414/3707.

6 . Цш1 державноУ полггики, на досягнення якнх спрямована реал!защя бюджетноУ программ

№  з/п Цшь державноУ полггики

1 Оргашзащя ефективного управлшня держ авною  власж спо

7. М ета бюджетноУ программ:

Реал1зац1я державноУ полггики у  сфер! оренди, використання та вщчуження держ авного майна, управлшня об'ектами державноУ власносп, у  том у чи ан  корпоративними 
правами держави щ одо об'екпв державноУ власносп, що належать до сфери його управл1ння.

8 . Заедания бюджетноУ программ:

X® з/п Завдання

1 Удосконаленняуправлш ня державною власшстю

2 Ведения облику об'екпв державноУ власносп

3 Проведения оцшки об'екпв оренди

4 Виконання планових завдань з  надходження кош пв вщ оренди державного майна

5 Виконання планових завдань з надходження дивщ ен/нв

9. Напрями використання бю дж етних кошпв:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бю джетних копгпв Загальний фонд Спещальний
фонд

Разом

1 Забезпечення виконання функщй 1 завдань у сфер1 державного майна 440 623,5 911,0 441 534,5
2 Оплата судового збору 16 048,5 70,0 16 118,5
3 Ведения Сдиного реестру об'ектпв державно! власносп 4 500,0 4 500,0
4 Виконання заход!в з жформатизацп 40 088,0 40 088,0
6 Проведения калггального ремонту 7 000,0 7 000,0
7 Погашения кредиторсько! заборгованосп, зареестровано! в органах ДКСУ станом на 01 С1чня 2020 року (кр^м АР Крим, м. 

Севастополя та нешдконтрольних територ!й Донецько! 1 Лугансько! областей)
123,4 123,4

Всього 508 383,40 981,00 509 364,40



10. Перелж державних щпьових програм, що виконуються у склад! бю дж етно! программ:
тис. гривень

К од державно! Н азва державно! цшьово'! программ Загальний фонд Спешальний фонд Разом
ЦШЬОВ01

программ

11 Результативш показники бю дж етно! программ:

№
з/п.

П оказники О диниця
ВИМ1РУ

Д ж ерело
шформаЦп

Загальний фонд С пещ альний
ф онд

Разом

1 затрат
1 Кшыасть пггатних одиниць од. Постанова КМУ в га 

05.04.2014 № 85. 
управлшський облпс

1654,0 1 654,0

2 Кшыасть службових авгомобшв од. Постанова КМУ вгд 
26.12.2011 № 1399, 

управлшський облис

27,0 27,0

3 Займана площа примпцень, що перебувае в оперативному управлшш кв. м. Внутршшьогосподарс 
ький облис

24 022,7 24 022,7

4 Орендована площа примпцень кв. м. Договори оренди 8 335,7 8 335,7

5 Кшыасть вщряджень пращвншав од. Накази про 
ввдрядження, 

управлшський облис

3278,0 3 278,0

6 Варткяъ придбаного лщензованого программою эабезпечення антивирусного 
захисту

ТИС.фН. Договори, акта 
приймання-передач1 

наданих 
послуг/накладш

425,0 425,0

7 Витрати, пов'язаш з оргашзащоо скликання та проведения загальних збор1в 
акцюнерш (учасникт) господарських товариств скликаних на вимогу Фонду 
державного майна Украши

тис.грн. Акта виконаних робп 500,0 500,0

8 Проведения каштального ремонту прим1щень адмшктративно! бущвл1 тис.грн. Договори, акти 
виконаних робН

6 150,0 6 150,0

2 продукту



1 Юлыасть прошвентаризованих об'ектт державно! власносп для внесения до 
€диного реестру об'екпв державно! власносп

од. Звгги суб'екпв 
управл1ння об'ектами 
державно! власносп, 
управлшський облж

900 000,0 900 000,0

2 Юлыасть чинних договор!в оренди, укладених органами приватизацп, контроль за 
виконанням яких здойснюеться органами приватизацп як орендодавцями зпдно з 
чинним законодавством

од. УправлЬнський облж 17 467,0 17 467,0

3 Юлыасть придбаного лщензованого програмного забезпечення антивфусного 
захисту (лщензШ шпентського доступу)

од. Договори, актн 
приймання-передач1 

наданих 
послуг/накладю

920,0 920,0

4 Юлыасть пронесуальних д о к у м ен т  (позовних заяв, апелящйних та касащйних 
скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна Украши

од. Управлшський облщ 911,0 33,0 944,0

5 Юлыасть скпиканих на вимогу Фонду державного майна Украши та проведения 
загальних зборгв акщонерм господарських'товариств

од. протоколи загальних 
зборгв акщонер1в 

господарських 
товариств

7,0 7,0

6 Юлыасть придбаного компьютерного, серверного та периферйного обладнання од. Договори, а к т  
приймання-передач! 

наданих 
послуг/накладт

1 042,0 1042,0

2 Надходження дивгденщв до Державного бюджету Украши, нарахованих на акцн 
(часгки, па!) господарських товариств, яю е у державтй власносп, по 
господарських товарисгвах, яю належать до сфери управл!ння Фонду державного 
майна Украши

тис.грн. Фшансов* плани 
господарських 

товариств, 
управ Л1НСЫШЙ об тк

263209,3 263 2093

8 Надходження копгпв до Державного бюджету Украши вгд оренди державного 
майна

тис.грн. ОблжДКСУ, 
управлшський облж

4 100 000,0 4 100 000,0

9 Площа админстративно! буддвл!, на яюй проведено капгтальний ремонт кв. м. Проекгно- 
кошторисна 

документащя, 
договори, акти 

виконаних
роб1т/наданих послуг

14 601,6 14 601,6

3 еф ек ти в н о еп
1 Середшй розм!р судового збору за подання одного процесуапьного документа тис.грн. Управлшський облж 17,6 2,1

(позовно! заяви, апелящйно! та касащйно! скарги, заяви, клопотання тощо)



2 Середня вартёсть 1 лёцекзё! клёентського доступу до антивёрусного програмного 
забезпечення

тис.грн. Договори, акта 
приймання-передачё 

наданих 
послуг/накладне

0,5

3 Середня вартёсть робёт з капётального ремонту 1 кв.м, площё адмёнёстративно! 
буД1ВЛ1 та внутренних примёщень

тис.грн. Проектно- 
кошторисна 

документащя, 
договори, акти 

виконаних ; 
робгг/наданих послуг

0,4

4 акосп
1 Питома вага проёнвентаризованих об'ектёв державно! власностё у загальнёй 

кёлькосгё об’ектёв, якё облёковуються в единому реестрё об'ектёв державно! 
власносп

В1ДС. Звёта суб'ектёв 
управления об'екгами 
державно! власносп, 
управлёнсысий облёк

100,0

2 Ревень забезпечення комп’ютерним, серверним та периферёйним обладнанням В1ДС. Договёр, акт 
приймання-передачё 

наданих 
послуг/накладш

100,0

3 Рёвень забезпечення лёцензованим програмним забезпеченням (лщензёями 
клёентського доступу)

В1ДС. Акт виконаних 
робёт/накладнё

100,0

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

вёдс. Облёк ДКСУ, 
управлёнсысий облёк

100,0

5 Рёвень надходження дивёдендёв, нарахованих на акцё! (частки, па!) господарських 
товариств, яю е у державшй власносп, по господарських товариствах, яю належать 
до сфери управления Фонду державного майна Украши, до Державного бюджету 
Украши

В1ДС. ФшансовЁ плани 
господарських 

товариств, 
управлшськнй облпс

100,0

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

В1ДС. Управлёнсысий облёк 100,0 100,0

7 Рёвень погашения кредиторсько! заборгованосте, зареестровано! в органах ДКСУ 
станом на 01 сёчня 2020 року (крем АР Крим, м. Севастополя та нешдконтрольних 
територей Донецько! 1 Лугансько! областей)

вщс. Звёт про
заборгованёсть за 

бюджетними 
коштами (форма X» 7)

100,0

8 Рёвень проведеного капетального ремонту вщс. Договори, акти 
виконаних

робёт/наданих послуг

100,0



12. Розподш  видатюв у  розр!31 адмш1стративно-територ1альних одиниць:

Голова Фонду державного майна У|

Погоджено:
Мшмггерство фшаиав Украшн

/ х  ОХ- 2 0 я #
(Дата погодження)

Дмитро СЕННИЧЕНКО

шцмлн/шщшл, пртзвкще

М.П.


