Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
1-

661

Фонд державного майна України

(КПКВК ДБ)

2.

6611000

(найменування головного розпорядника)

Апарат Фонду державного майна України

(КПКВК ДБ)

3.

6611010
(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п
1

5.

Організація ефективного управління державною власністю

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами
держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п

7.

1

Удосконалення управління державною власністю

2

Ведення обліку об'єктів державної власності

3

Проведення оцінки об'єктів оренди

4

Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна

5

Виконання планових завдань з надходження дивідендів

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
тис. гривень
№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

1
1

2

Затверджено у паспорті бюджетної
програми
загальний спеціальний
разом
фонд
фонд

3

4

5

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)
загальний
фонд

спеціальний
фонд

6

7

разом

Відхилення
загальний
фонд

спеціальний
фонд

9

10

разом

11

Усього

443 898,1

981,0

444 879,1

423 510,0

190,9

8
423 700,9

-20 388,1

-790,1

-21 178,2

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна

420143,0

911,0

421054,0

405719,7

107,5

405827,2

-14423,3

-803,5

-15226,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування, запроваджено карантин на території України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19" (зі змінами),
економією в результаті проведення відкритих торгів через Прозоро та торгів, що не відбулися._____________________________________________________________________
2

Сплата судового збору

9977,4

70,0

10047,4

8651,6

15,3

8666,9

-1325,8

-54,7

-1380,5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено обсяг видатків, зменшення вартості подачі судового збору.
3

Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

3750,0

3750,0

-3750,0

-3750,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються відсутністю законодавчої бази (неприйняття Верховною Радою України проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо інформаційної взаємодії" (реєстр. № 5387 від 10.11.2016), в якій передбачено вдосконалення порядку ведення Єдиного
реєстру об'єктів державної власності шляхом впровадження інформаційної взаємодії в електронній формі між інформаційними ресурсами Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, держателем якого є Міністерство юстиції України, та Єдиного реєстру об'єктів державної
власності, розпорядником якого є Фонд державного майна України для отримання актуальної та достовірної інформації щодо змін в реєстраційних даних, зокрема щодо
назви, місцезнаходження, організаційно-правової форми, створення, припинення юридичних осіб (балансоутримувачів державного майна), у тому числі для надання
адміністративної послуги.__________________________________________________________________________________________________________________________________
4

Виконання заходів з інформатизації

9404,3

9404,3

7732,0

68,1

7800,1

-1672,3

68,1

-1604,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановими та фактичними показниками по загальному фонду пояснюються тим, що закупівлі здійснювались відповідно до Закону України "Про публічні
закупівлі".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками за спеціальним фондом пояснюються тим, що у зв'язку з непридатною для використання комп'ютерною технікою
та відповідно до потреб регіональних відділень на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" була придбана комп'ютерна техніка та
периферійне комп'ютерне обладнання._______________________________________________________________________________________________________________________
6

Проведення капітального ремонту

500,0

500,0

1283,3

1283,3

783,3

783,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у
паспорті бюджетної програми
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням вартості виконаних робіт та нагальною
необхідністю влаштування покрівлі Фонду. Також, згідно акту обстеження об'єкта (пасажирські ліфти) від 20.09.2019 року, складеного ПрАТ "Отіс", виникла нагальна
потреба у капітальному ремонті ліфтів, вартість якого склала 152,2 тис.грн. На ремонт площ адміністративної будівлі використано 1131,1 тис.грн.______________________
7

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ
123,4
123,4
123,4
123,4
станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та
_____ непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)___________________________________________________________________________________________________________________________

з
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

Код
державної
цільової
програми

Касові видатки(надані кредити з
бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

1

9.

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Назва державної цільової програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п

Показники

1

1

2

Одииниця
виміру

3

Джерело
інформації

4

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків
(наданих кредитів з бюджету')

Затверджено у паспорті бюджетної
програми
загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

5

6

7

8

спеціаль
ний фонд
9

Відхилення
загальний
фонд
11

разом
10

спеціаль
ний фонд
12

разом
13

затрат

1 Кількість штатних одиниць

од.

2 Кількість службових автомобілів

од.

3 Займана площа приміщень, що
перебуває в оперативному
управлінні
4 Орендована площа приміщень
5 Кількість відряджень працівників

кв. м.

кв. м.
од.

Постанова КМУ від 05.04.2014
№ 85, управлінський облік
Постанова КМУ від 26.12.2011
№ 1399, управлінський облік
Внутрішньогосподарський
облік
Договори оренди
Накази про відрядження,
управлінський облік
Договори,акти
приймання-передачі наданих
послуг/накладні

1654

1654

1654

1654

27

27

18

18

24022,7

24022,7

24022,7

24022,7

8335,7
2866

8335,7
2866

8865,7
1945

8865,7
1945

-9

-9

530
-921

530
-921

425
282,8
282,8
-142,2
425
-142,2
6 Вартість придбаного
тис.грн.
ліцензованого програмного
забезпечення антивірусного
захисту
500
0,8
-499,2
0,8
-499,2
500
7 Витрати, пов'язані з організацією тис.грн. Акти виконаних робіт
скликання та проведення
загальних зборів акціонерів
(учасників) господарських
товариств скликаних на вимогу
____ Фонду державного майна України_________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Щодо результативного показника затрат "Кількість службових автомобілів"
Розбіжності між плановими та фактичним показниками пояснюється тим, що:
1) Апаратом Фонду державного майна України з метою економії бюджетних коштів послуги з оренди автомобіля не замовлялись.
2) Регіональним відділенням (далі - РВ) по Донецькій області автомобіль Мег8ес1е8-Веп2 2500 втрачено внаслідок військових дій (лист ГУ МВС в Донецькій області від
19.03.2015 року №4/1715).
3) Автомобіль РВ АР Крим та м. Севастополь залишився на окупованій території, повідомлено листом від 02.10.2015 року № 01-08-03045.
4) Відповідно до наказу Фонду від 16.05.2019 року № 467 - було утворено РВ по Харківській, Донецькій, Луганській областях, згідно якого РВ стало правонаступником
майна та обов'язків регіональних відділень, що увійшли до його складу, тому не було необхідності в оренді автомобіля РВ по Луганській області.
5) РВ по Чернівецькій області продано автомобіль ВАЗ 2110 у 2016 році на аукціоні (протокол від 15.03.2016 року).

6)
7)
8)
9)

РВ
РВ
РВ
РВ

по Кіровоградській області продано автомобіль ГАЗ 3110 101 Волга у 2014 році (протокол аукціону з продажу від 18.04.2014 року).
по Рівненській області продано автомобіль ВМ\У-730і у 2014 році на аукціоні (протокол від 21.03.2014 року № 01/18).
по Запорізькій області продано автомобіль, договір купівлі-продажу від 12.04.2018 року.
по Харківській області продано автомобіль (протокол від 18.03.2019 року).

2. Щодо результативного показника затрат "Орендована площа приміщень".
Робіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що при плануванні на 2020 рік регіональним відділенням по Рівненській та Житомирській
областях не було включено площу 530 кв.м., визначену договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 26.01.2005 № 25/1, зі змінами,
внесеними договором від 02.08.2019 № 25/1/01. Загальна орендована площа склала 994,5 кв.м.
3. Щодо результативного показника затрат "Кількість відряджень працівників".
Робіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування, запроваджено карантин на території України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19" (зі змінами).
4. Щодо результативного показника затрат "Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються економією в результаті проведення відкритих торгів відповідно до Закону України "Про публічні
закупівлі" із закупівлі ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту.
5. 11(одо результативного показника затрат "Витрати, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств,
скликаних на вимогу Фонду державного майна України".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що загальні збори не скликалися у зв'язку з введенням карантину на території України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19" (зі змінами).
Фондом були проведені позачергові загальні збори відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", які відбулися дистанційно 30.12.2020 року,
для забезпечення проведення яких були укладені договори:
- з державною установою "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (далі - АРІФРУ) Договір публічної аферти про надання інформаційних послуг
на фондовому ринку № 274 від 27.11.2020 року, за яким було сплачено 0,8 тис.грн.
- з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі - Центральний депозитарій) Договір про надання послуг із дистанційного проведення
загальних зборів № 100/273 від 27.11.2020 року, за яким вартість послуг, наданих Центральним депозитарієм складає 34,64 тис.грн. без ПДВ, буде сплачено у 2021 році.
2 продукту
1 Кількість проінвентаризованих
об’єктів державної власності для
внесення до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності
2 Кількість чинних договорів
оренди, укладених органами
приватизації, контроль за
виконанням яких здійснюється
органами приватизації як
орендодавцями згідно з чинним
законодавством
3 Кількість придбаного
ліцензованого програмного
забезпечення антивірусного
захисту (ліцензій клієнтського
доступу)

од.

Звіти суб'єктів управління
об'єктами державної власності,
управлінський облік

од.

Управлінський облік

од.

Договори, акти
приймання-передачі наданих
послуг/накладні

900000

900000

938845

938845

38845

38845

17467

17467

15510

15510

-1957

-1957

920

920

920

920

4 Кількість процесуальних
од.
документів (позовних заяв,
апеляційних та касаційних скарг,
заяв, клопотань тощо), поданих
Фондом державного майна
України
5 Кількість скликаних на вимогу
од.
Фонду державного майна України
та проведених загальних зборів
акціонерів господарських
товариств
6 Кількість придбаного
од.
комп’ютерного, серверного та
периферійного обладнання
7 Надходження дивідендів до
тис.грн.
Державного бюджету України,
нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у
державній власності, по
господарських товариствах, які
належать до сфери управління
Фонду державного майна України
8 Надходження коштів до
тис.грн.
Державного бюджету України від
оренди державного майна
9 Площа адміністративної будівлі.
кв. м.
на якій проведено капітальний
ремонт

599

571

7

7

42

566

33

34

605

5

1

1

-6

-6

42

63

63

21

21

247492

247492

260561

260561

13069

13069

Облік ДКСУ, управлінський
облік

4100000

4100000

1300861,7

1300861,7

-2799138,3

-2799138,3

Проектно-кошторисна
документація, договори, акти
виконаних робіт/наданих

1250

1250

869,3

869,3

-380,7

-380,7

Управлінський облік

протоколи загальних зборів
акціонерів господарських
товариств

Договори, акти
приймання-передачі наданих
послуг/накладні
Фінансові плани
господарських товариств,
управлінський облік

1

6

___________________________________________________ послуг______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Щодо результативного показника продукту " Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної
власності"
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна України та регіональними комісіями при державних
адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 6 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не
підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна.
2. Щодо результативного показника продукту " Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється
органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством"
Показник кількості договорів оренди, укладених органами приватизації, надається станом на початок звітного періоду та не розглядається як плановий, а використовується
для аналізу динаміки кількості договорів аренди.
3. Щодо результативного показника продукту " Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих
Фондом державного майна України".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування, при внесені змін до паспорту бюджетної
програми планові показники були приведені у відповідність до скороченого обсягу видатків.
Фактична кількість позовних заяв склала на кінець 2020 року за загальним фондом 571 одиницю, за спеціальним фондом - 34 одиниці з урахуванням апеляційних,
касаційних скарг, заяв, клопотань, поданих Фондом.

4. Щодо результативного показника продукту " Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників)
господарських товариств".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна України загальні збори господарських товариств не скликалися
у зв'язку з установленим карантином на території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу СОУГО-19" (зі змінами).
Фондом були проведені позачергові загальні збори відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", які відбулися дистанційно 30.12.2020 року.
5. Щодо результативного показника продукту "Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються необхідністю оновлення комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання. Стан зносу
основних засобів, що обліковувалися на балансі Фонду станом на 01.01.2020 року склали близько 90%.
6. Щодо результативного показника продукту " Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є
у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що:
- сплачена сума включає відрахування ПрАТ "Індар" (акт приймання-передачі, затверджений спільним наказом Фонду державного майна України та ПАТ "Укрмедпром"
від 30.06.2020 № 1107/2) частини чистого прибутку до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році;
- сплачено ПрАТ "Президент-Готель" пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році;
- сплатою АТ "Одеська ТЕЦ" частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
В той же час, через обмеженість обігових коштів та замовлень, у результаті запровадження карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (СОУГО-2019) ПрАТ "Президент-Готель" та ПАТ "Науково-технічний комплекс "Електронприлад" сплатили частину чистого прибутку не в
повному обсязі.
7. Щодо результативного показника продукту " Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються відсутністю нормативно-правової бази необхідної для реалізації норм Закону України від 03.10.2019
№ 157-1Х "Про оренду державного та комунального майна", що призвело до того, що у період з лютого по листопад місяць 2020 року передача в оренду державного майна
була заблокована; жорсткі карантинні заходи, які призвели до того, що значна частина орендарів призупинила орендні платежі у зв'язку з неможливістю використовувати
орендоване майно та вести господарську діяльність.
8. Щодо результативного показника продукту " Площа адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням вартості виконаних робіт та зняттям коштів
відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"". У зв'язку із зазначеним
Фондом було проведено ремонт на площі 869,3 кв.м.__________________________________________________________________________________________________________
3 ефективності
1 Середній розмір судового збору за тис.грн.
подання одного процесуального
документа (позовної заяви,
апеляційної та касаційної скарги,
заяви, клопотання тощо)
2 Середня вартість 1 ліцензії
тис.грн.
клієнтського доступу до
антивірусного програмного
забезпечення
тис.грн.
3 Середня вартість робіт з
капітального ремонту 1 кв.м.
площі адміністративної будівлі та
внутрішніх приміщень

Управлінський облік

17,6

2,1

15,2

0,5

-2,4

Договори, акти
приймання-передачі наданих
послуг/накладні

0,5

0,3

-0,2

Проектно-кошторисна
документація, договори, акти
виконаних робіт/наданих
послуг

0,4

1,3

0,9

-1,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Щодо результативного показника ефективності "Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та
касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування. Планові показники були приведені у
відповідність до скороченого обсягу видатків, середній розмір судового збору на кінець року за загальним фондом склав 15,2 тис.грн, за спеціальним фондом 0,5 тис.грн.
2. 11 (одо результативного показника ефективності "Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу до антивірусного програмного забезпечення".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що закупівлю ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту здійснено на
відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
З . Щодо результативного показника ефективності " Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. площі адміністративної будівлі та внутрішніх приміщень".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються подорожчанням будівельних матеріалів та збільшенням вартості виконаних робіт.__________
4 ЯКОСТІ
104,3
4,3
100
і Питома вага проінвентаризованих віде.
Звіти суб'єктів управління

2

3

4

5

6

7

8

об'єктів державної власності у
загальній кількості об'єктів, які
обліковуються в Єдиному реєстрі
об'єктів державної власності
Рівень забезпечення
комп'ютерним, серверним та
периферійним обладнанням
Рівень забезпечення ліцензованим
програмним забезпеченням
(ліцензіями клієнтського доступу)
Рівень виконання планових
обсягів надходжень коштів від
оренди державного майна до
Державного бюджету України
Рівень надходження дивідендів,
нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у
державній власності, по
господарських товариствах, які
належать до сфери управління
Фонду державного майна
України, до Державного бюджету
України
Частка судових справ, за якими
прийнято рішення на користь
Фонду державного майна України
Рівень погашення кредиторської
заборгованості, зареєстрованої в
органах ДКСУ станом на 01 січня
2020 року (крім АР Крим, м.
Севастополя та непідконтрольних
територій Донецької і Луганської
областей)
Рівень проведеного капітального
ремонту

об'єктами державної власності,
управлінський облік

віде.

віде.

Договір, акт
приймання-передачі наданих
послуг/накладні
Акг виконаних робіт/накладні

4

6

100

100

2

віде.

Облік ДКСУ, управлінський
облік

100

31,7

-68,3

віде.

Фінансові плани
господарських товариств,
управлінський облік

100

105,3

5,3

віде.

Управлінський облік

100

віде.

Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами (форма
№ 7)

100

100

віде.

Договори, акти виконаних
робіт/наданих послуг

8,6

6

100

74

103

-26

-2,6

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Щодо результативного показника якості "Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному
реєстрі об'єктів державної власності"
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна України та регіональними комісіями при державних
адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 6 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не
підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна.
2. Щодо результативного показника якості " Рівень забезпечення комп’ютерним, серверним та периферійним обладнанням".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються нагальною потребою оновлення комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання. Стан
зносу основних засобів, що обліковувалися на балансі Фонду станом на 01.01.2020 року склали близько 90%.
3. Щодо результативного показника якості " Рівень виконання планових обсягів надходжень від оренди державного майна до Державного бюджету України".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються відсутністю нормативно-правової бази необхідної для реалізації норм Закону України від 03.10.2019
року № 157-1Х "Про оренду державного та комунального майна", що призвело до того, що у період з лютого по листопад місяць 2020 року передача в оренду державного
майна була заблокована; жорсткі карантинні заходи, які призвели до того, що значна частина орендарів призупинила орендні платежі у зв'язку з неможливістю
використовувати орендоване майно та вести господарську діяльність, що призвело до збільшення заборгованості з орендної плати та розірвання договорів оренди.
Загальна негативна тенденція розвитку економіки стала одним з чинників погіршення платоспроможності суб'єктів господарювання.
4. Щодо результативного показника якості" Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по
господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, до Державного бюджету України".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що зазначений показник включає:
- відрахування ПрАТ "Індар" (акт приймання-перендачі, затверджений спільним наказом Фонду державного майна України та ПАТ "Укрмедпром" від 30.06.2020 року №
1107/2) частини чистого прибутку до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році;
- сплату ПрАТ "Президент-Готель" пені за несвоєчасно сплачені дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році;
- сплату АТ "Одеська ТЕЦ" частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
Також, через обмеженість обігових коштів та замовлень, що спричинено запровадженням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (СОУШ-2019) ПрАТ "Президент-Готель" та ПАТ "Науково-технічний комплекс "Електронприлад" сплатили частину чистого прибутку не в
повному обсязі.
5. Щодо результативного показника якості "Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна"
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" було скорочено фінансування. Частка справ була врегульована у досудовому
порядку.
6. Щодо результативного показника якості "Рівень проведення капітального ремонту".
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що у зв'язку зі зменшенням обсягів видатків відповідно до Закону України від 13.04.2020 року
№ 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року №
1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік", подорожчанням будівельних
матеріалів та збільшенням вартості виконаних робіт. Фондом відремонтовано 6% запланованої площі на початок 2020 року (14601,6 кв.м.) для капітального ремонту.
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2020 році фінансування Фонду державного майна України за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного
майна" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.
Відповідно до визначених завдань Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" надходження дивідентів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державно майна України склали
260 561 тис.грн, що складає 105,3 % від планового завдання (247 492 тис.грн).
Фондом до державного бюджету від оренди державного майна, перераховано коштів на суму 1300 861,7 тис.грн, які склали 31,7 % від планового завдання (4100
000 тис.грн) у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби, встановленням карантину на території України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19" (зі змінами), який став одним
із чинників погіршення платоспроможності суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення заборгованості з орендної плати.
Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою (загальний фонд) на кінець звітного періоду становить 958,9 тис.грн, в тому числі прострочена 388,3
тис.грн (в тому числі заборгованість регіональних відділень, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях), за придбання канцелярських товарів,
господарських товарів, закупівлю комплектуючих для комп'ютерного обладнання, придбання малоцінних предметів, оплату послуг з поточного ремонту та
технічного обслуговування обладнання, охорону приміщень, телекомунікаційних послуг, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
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