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Паспорт
бюджетноУ програми на 2017 р1к

1. 661 Фонд державного майна УкраУни
(КПКВКДБ) (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 асигнувань - 236 273,2 тис. гривень, у тому числмз загального фонду - 235 397,9 тис. гривень

та 13 спещального фонду - 875,3 тис. гривень

5. ГПдстави для виконання бюджетноУ програми:
- Кодекс цивильного захисту УкраУни;
- Земельний кодекс УкраУни;
- Закон УкраУни "Про господарсью товариства";
- Закон УкраУни "Про оренду державного та комунального майна";
- Закон УкраУни "Про вщновлення платоспроможносп боржника або визнання його банкрутом”;
- Закон УкраУни "Про охорону пращ";
- Закон УкраУни "Про аудиторську д1яльнють";
- Закон УкраУни "Про захист шформацн в шформашйно-телекомушкашйних системах";
- Закон УкраУни "Про ощнку майна, майнових прав та професШну ощночну Д1яльшсть в Укра'Уш";



- Закон УкраУни "Про запоб1гання та протидпо легал1зацн ( вщмиванню) доход!в, одержаних злочинним шляхом, фшансуванню тероризму та фшапеуннншо ро шопсюджомня 
збро'У масового знищення";
- Закон УкраУни "Про землеустрш";
- Закон УкраУни "Про еколопчний аудит";
- Закон УкраУни "Про шиш папери та фондовий ринок";
- Закон УкраУни "Про управлшня об'ектами державно/ власностГ';
- Закон УкраУни "Про акцюнерш товариства";
- Закон УкраУни "Про внесения змш до деяких законодавчих акт:в УкраУни щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон УкраУни "Про судовий зб1р";
- Закон УкраУни "Про державну службу";
- Закон УкраУни "Про Фонд державного майна УкраУни";
- Закон УкраУни "Про Державну програму приватизацп";
- Закон УкраУни "Про внесения змш до деяких законодавчих акт!в УкраУни щодо розмежування земель державно'У та комунальноУ власносзУ";
- Указ Президента УкраУни вщ 31,07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку национально/складово/ глобально/ шформашйноУ мереж) 1нтернет га забезпечення 
широкого доступу до щеУ мереж) в УкраУш";
- Указ Президента УкраУни вщ 20.10.2005 № 1497/2005 "Про першочергов) завдання щодо впровадження новгппх шформащйних технологий";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 21.08.1997 № 918 "Про Програму розроблення та впровадження едино'/ державно/ комп‘ютерно'У системи "Кадри",
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 25.03.2015 № 145 "Про лшвщащю галузевого державного арх1ву фшансових посередниюв Фонду державного майна";
- Постанова Кабшету М1шстр1в УкраУни вщ 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Нащонального стандарту № 1 "Загальн! засади оцшки майна I майнових прав",
- Постанова Кабшету Мпмстр)в УкраУни вщ 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчоУ влади",
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 25.11.2015 № 1033 "Про внесения змш до Методики оцшки майна";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраУни вщ 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положения про Сдиний реестр об'екззв державно/ власноеп";
- Постанова Каб1нету М1н1стр1в УкраУни вщ 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здУйснення електронного документообпу в органах виконавчоУ влади";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраУни в1д 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведения швентаризацп об'ектзв державно/ власност!",
- Постанова Кабинету М1н1стр!в УкраУни вщ 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку вщчуження об'екзУв державно/ власност)";
- Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраУни вщ 05.04.2014 № 85 "Деяю питания затвердження гранично/ чисельноеп прац1вник1в апарату та теригор1альних оргати цемтральних 
оргашв виконавчоУ влади,)нших державних орган1в";
- Постанова Кабшету Мнйстр!в УкраУни вщ 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних кошттв";
- Постанова Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 01.03.2017 № 120 "Про затвердження базового нормативу вщрахування частки прибутку, що спрямовуеться на виплату дивщенд!в 
за результатами ф1нансово-господарсько'У /пяльност) у 2016 роги господарських товариств, у статутному каштагп яких е корпоративн; права держави";
- Розпорядження Президента УкраУни вщ 15.01.2003 № 7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку ) функц1онування Национально/ системи конфщенщйного 
зв'язку";
-Розпорядження Каб1нету М1н1стр1в УкраУни вщ 26.11.2008 № 1473-р "Про пщготовку та проведения у 2009-2015 роках гехшчноУ 1нвентаризащУ захисних споруд цившьно/ 

оборони (цив1льного захисту);
- Наказ Фонду державного майна УкраУни та Мшютерства економжи УкраУни вщ 19.05.1999 № 908/68 "Про управлшня державним майном, яке не увшшло до статутних 
кап)тал1в господарських товариств у пронес) приватизацн, але перебувас на Ух баланс)".

6. Стратепчш ц)Л1 головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реал1зашя бюджетно/ програми;

№ з/п Стратепчна цшь

1 Орган1зац1я управл1ння державною власн1стю



7. Мета бюджетно! программ:

Реагнзашя державно! полНики у сфер! оренди, використання та вшчуження державного майна, управл!иня об'гктами державноУ власноси у |пм\ .... '........ ...... |>.• Iшншми
правами держави щодо об'екДв державно'! гласность що належать до сфери його управлтня.

8. Завдання бюджетноУ программ:

№ з/п Завдання

1 - Удосконалення управлжня державною власнютю.

2 - Ведения обяжу об'екДв державноУ влас ноет г

3 - Проведения оцшки об'екНв оренди.

4 - Виконання планових завдань з надходження коигпв вщ оренди державного майна.

5 - Виконання планових завдань з надходження дивщенд1в.

9. Напрями використання бюджетних коигпв:
ГИС гримеIII.

№ Напрями використання бюджетних кошт!в Загальний фонд Спец!альний Разом

з/п фонд

1 Забезпечення виконання функцш I завдань у сфер! державного майна 230 014,1 776,3 230 790,4

2 Ведения Сдиного реестру об'екпв державно! власносп

.3 Заходи з шформатичаш! 2 131,2 30,0 2 161,2

4 Оплата судового збору 3 227,7 69 1 296,7

5 Погашения кредиторсько! заборгованостс зареестровано! в органах ДКСУ станом на 0101.2017 р (кр!м АР Крим та м 24,9 24,9
Севастополя) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

Всього 235 397,90 875,30 236 273,20

10. Перел1к державних цшьових програм, що виконуються у склад! бюджетноУ программ:
п и  гринеж ,

Код державноУ Назва державноУ ц!льовоУ программ Загальний фонд Спец1альний фонд Разом
цшьовоТ

программ

11 Результативнг показники бюджетноУ программ:

№
з/п.

Показники Одиниця
ВИМ1РУ

Джерело
жформацй

Загальний фонд Спещальний

фонд

Разом

1 затрат

1 Кшькють штатних одиниць од. Постанова КМ У вщ 
05.04.2014 №85(31 

зм!нами), внутр!шн!Й 
облж

1 654,0 1 654,0

2 Кш ьК!С Т Ь  службових авТОМОб|Л!В од. Постанова КМ У в)д 
26.12.201 1 № .1399

27,0 27,0

I



3 Займана п л о т а  прнмйцснь. т о  псребува< в оперативному у п р ;тл т » н К», м. В ну г р п п т и  оГимк 23 763,4 703,1

4 Орендована п л о т а  иримнцень к», м. Д оговори оренди 7 680,4 1 6Ж1.4

5 Ю льмсть вщ ряджень прац1вник1в од. Накати про 

вщ рядження

2 946,0 1 946,0

6 Вартють придбаного лщ ензованого програм ного забезпечення тис.грн . Д оговори 1 200,0 1 200,0

7 Кш ью сть придбаного лщ ензованого програм ного забезпечення (лщ ензш 

ю пентського д оступу)

од. А к т  приймання-передач! 

наданих 

послуг/накладш

920,0 020,0

2 продукту
1 К ш ькю ть об 'екпв  державно) власностг яю ж длягаю ть щ ор1чнж швентаризацн для 

ведения С диного реестру об’ект1в державно) вдасносп

од. Зв1ти суб 'екнв 

управл]ння об'ектами 

державно) власност]

930 000,0 930 000,0

2 К ш ы асть договор 1в оренди, орендодавцями за якими с органи приватизаций що 

облж овую ться у Ф онд] державного майна

од. В н у т р ш ж ж  обл1к 19 015,0 19 015,0

3 Кгпьк1сть подан их позов1в од. В н у т р ш ж ж  обл!к 504,0 42,0 546,0

4 Надходження д и в 1денд!в до Д ержавного бю дж ету У кра)ни, нарахованих на акцн 

(частки, па)) господарських товариств, яю  е у  держ авнж  власност], по 

господарських товариствах, яю  належать до сфери управлш ня Фонду

тис.грн . Ф ж ансов! плани 

господарських 

товариств, 

ВНуНТр1ШН1Й ОбЛ1К

640 127,0 640 127,0

5 Надходження коптив до Д ержавного бю дж ету УкраТни вщ  оренди державного 

майна

тис.грн . Облж ДКСУ,
ВНуТр1ШН1Й ОбЛ1К

1 600 000,0 1 600 000,0

3 ефективност!
1 Середнж розм]р судового збору тис.грн . ВнуТр1ШН1Й обл(к 6,3 1,6

2 Середж витрати на 1 лщензмо кл1ентського д оступу тис.грн. Д оговор и ,акт  

приймання-передач1 
наданих послу г

1,3

4 якост!
1 Р1вень щ ор(чно) жвентаризацн об'ект!в державно) власност) у загальнж кш ькост] 

об 'екпв, яю облж овую ться в Сдином у реестр! о б "е кп в  державно) власносп

В1ДС. Зв1ти суб 'е кнв  

управлж ня об'ектами 

державно) власност]

100,0

2 Р1вень виконання планових обсяпв надходж ень ко ш и в  вщ  оренди державного 

майна до Д ержавного бюджету У  краж и

ВЩС. О б л ш Д К С У ,

ВнутрНЛНЖ 0бЛ1К

100,0

3 Р1вень надходження дивщ ещ цв, нарахованих на акцп (частки, па)) господарських 

товариств, як) е у держ авнж  власносн, по господарських товариствах, яю належать 

до сфери управлж ня Ф онду, до Д ержавного бю дж ету У кр а ж и

ВЩС. Финансов! плани 

господарських 

товариств, внутр 1ш н!й

Обл 1К

100,0

4 Частка справ, за якими прийнято р1шення на користь установи ВЩС. В нутр1ш нж  обл!к 100,0

5 Р1вень забезпечення лщензованим програмним забезпеченням (лщенз!ями 

юнентського д оступу)

ВЩС. А к т  виконаних роб|т 100,0

6 Р1вень погашения кредиторсько) заборгованостг зареестровано) в органах Д К С У  

станом на 01.01.2017 р. (кр1м АР Крим та м. Севастополя)

ВЩС. Звгг про

заборговажсть за

36,9

бюджетными 

кош тами (форма №  7

л)



12. Розподт видатюв у розр!31 адмшютративно-територ1альних одиниць:

В. о. Голови Фонду державного майна 
У краТн и

(найменування головного розпорядника кошпв державного бюджету)

Погоджено:
Заступник МЫстра/директор Департаменту

В. Трубарон

(пр1звище та нищали)

(прозвище та нищали)


