
Звпг про виконання паспорта бюджетноУ программ станом на I ачня 2018 року

1. 661 Фонд державного майна УкраТни
(КГ1КВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна Укрш'ни
(КПКВК ДБ) (найменування вщповщального виконавця)

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

4. Стратепчш цЫ головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалвашя бюджетно!' програми:

№ з/п Стратепчна щль

1 0рган1зац|я управл1ння державною власнютю

5. Видатки та надання кредите за бюджетною програмою:
тис гринснь

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаю кредити) В|дхилення

загальний
фонд

спец!альний
фонд

разом загальний
фонд

спетальний
фонд

разом загальний
фонд

спешальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

235397,9 8753 2362732 2321752 3623 2325373 •3222,7 -513,0 -3735,7

6. Напрями використання бюджетних коишв:
тис грииень

№ Напрями використання бюджетних контв
Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаю кредити) В1дхилення

з/п загальний
фонд

спешальний
фонд разом загальний

фонд
спешальний

фонд
разом загальний

фонд
спешальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення виконання функшй 1 завдань у сфер! державного майна 230014,1 7763 230790,4 2273572 346,6 227703,8 -2656,9 -429,7 -3086,6

2 Ведения Сдиного реестру об'ект!в державно! власност!

3 Заходи з шформатизацп 21312 30,0 21612 1836,5 7,6 1844,1 -294,7 -22,4 317,1

4 Сплата судового збору 3227,7 69,0 3296,7 2981,5 8,1 2989,6 -2462 -60,9 -307,1

5 Погашения кредиторсько! заборгованосзз, зареестровано! в органах ДКСУ станом 
на 01.01.2017 р (кр1м АР Крим та м Севастополя )

24,9 24,9 -24,9 -24,9

Всього 235 397,9 875,3 236 273,2 232 175,2 362,3 232 537,5 -3 222,7 -513,0 -3 735,7



7. Видатки на реал1зац1ю державних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетноТ программ:
ТИ С г р и н е III)

Код
держав ноТ 

щльовоУ 
программ

Затверджено у паспорт! бюджетно! программ
Касов! видатки (надаю кредити) Вщхилення

Назва державно] шльовсм программ загальний
фонд

спешальний
фонд разом

загальний
фонд

спешальний
фонд разом

загальний
фонд

спешальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Результативш показники бюджетноУ программ та анашз Ух виконання:

№
з/п Показники

Одииниця Джерело
жформацй

Затверджено у паспорт! бюджетно! 
програми Фактичн! результативж показники Вщхилення

загальний
фонд

спешаль
ний фонд разом загальний

фонд
спешаль
ний фонд разом загальний

фонд
спешаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

1 затрат
1 Кшьмсть штатних одиниць од Постанова КМУ вщ 05.04.2014 № 

85 (31 змжами), внутр^шнж обл1к
1654 1654 1654 1654

2 Кшьмсть службових автомобш!в од Постанова КМУ вщ 26 12.2011 № 
1399

27 27 20 20 -7 -7

Розбхжностх мхж плановым та фактичным показныкамы пояснюютьси тым. н(0 внаслхдок вхххськовых дпх РВ по ДонецькИх облает/ було втрачено автомобиль, вхдомостх про крымхнальне 
правопорушення внесенх до СДРДР щодо незаконного заволодхння автомобхлем, трххвае досудове розелхдування. Апхомобхль Фонду державного майна в Автономнах Ресххублххр Крым та м Севистопол/ 

залышывея на окуповант територи
На виконання постановы КМУ вхд 01.03.2014 N° 65 "Про економхю державных койоте та недопущения втрат бюд жету" РВ по Чернхве\\ъкпх, Рхвненьскт та Кхровоградськхх! областях автомобип 
булы продан/ на аукхцонг 3 метою економп бюджетных кош пив РВ по Луганськт облаетх та Центральным апаратом Фонду послугы з оренды автомобиля у  2017 рощ не замовлялыся.

П р и м и  ка:

3 Займана площа прим]щень, що 
перебувае в оперативному 
управлжш

КВ.М. Внутр1ШН1Й 0бЛ1К 25763,4 25763,4 238633 238633 -1900,1 •1900,1

II рим ггка : Розбхжностх М1Ж  плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, що площа I 089.3 кв м. РВ по Донецькт облает/ залышылася на окупованН( територи Орендован/ площ / РВ по 
Закарпатськт обл - 270,3 кв.м та РВ по Кшвськш обл. -5/0,5 кв.м, булы помылково вгдображет РВ як заххмана площа, 30 кв.м, помылково було заплановано РВ по Херсонськххх обл

4 Орендована площа прим1щень кв м. Договори оренди 7680,4 7680,4 8239,9 8239,9 5593 5593

Г1 р и м п ка : Розбхжностх мхж плановым та фактичным показныкамы, пояснюються тым, що орендована площа РВ по Закарпатськххх обл - 270,3 кв.м та РВ по Кшвськш обл. -5 /0 ,5  кв.м булы врахованх по факту 
як орендована, крхм того з метою економп бюджетных кош пив РВ по Запорхзькххх обл було зменшено орендовану площу на 113,8 кв.м., РВ по Луганськт обл на 11,6 кв.м, РВ по Черкаськ/ы обл на 
95,9 кв.м.

—
5 Кшьмсть вщряджень прашвнимв од Накази про вщрядження 2946 2946 2603 2603 -343

II рим ггка : Розбхжностх мхж плановым та фактичным показныкамы пояснюються в1дкладенням судовых заехдань, перенесениям зборхв та заехдань ком/тепле кредитора, зменшенням кхлькост/ пере в!рок та 
кхлькостх запитхв правоохоронних та контролюючых орган хв. __________________________________________________________________

6 Вар'псть придбаного лщензованого тис.грн. Договори 
програм ного забезпечення

1200 1200 7973 7973 -402,8 402,8

1 1 рим 1тка : Розбхжностх мхж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым що вхдкрыпл торги щодо закут ел/ лп\ензшного програмного забезпечення оголошеш Фондом на електроншы системх 
закутвлх не вхдбулися. __________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________

7 Кзльккть придбаного лщензованого 
програмного забезпечення (лщензж 
юпентського доступу)

Акт приймання-передач! наданих 
послуг/накладж

920 920 885 885 -35 35

I I  рим ггка :

2 продукту

Розбхжностх мхж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, що вхдкрххтх торги ы/одо закутвлх лхх(ензпхного програмного забезпечення оголошенх Фондом на електроннпх систем! 
закутвлх не вхдбулися ____________________________________________________________ ______________________ _______________________



1 Юльмсть об'ект»в державно! од Зв1ти суб'ектт управлшня 930000 930000 931573 931573 1573 157\
власносп. я к 1 шдлягають щор1чжй об'ектами державно! власносп
жвентаризацн для ведения €диного 
реестру об'ект!в державно! власносп

Г1 рим п ка: Розбчжноспи М1Ж плановым та фактичным показчиками пояснюються тим, що Фондом та регюнальними ком чаям и при державных а дм 1н чстращях проводиться робота по упорядкуванню юридичнн.х 
осчб (быыие 4,0 тис ), належн/сть яких до сферы управлшня в!дпов!дного органу держ авно/ впади не чидтверджена цим органом, / як/ можуть бути потенщиними балансоутримувочами держ много  
майна Разом з тим, зазначаемо, що Сдинии реестр об'екпив державно/ влас ноет/ (дал/ Реестр) с загальнодержавною системою облику об'екпив державно/ власноспи Суб'сктамн проведения 
швентаризаци та ведения Реестру е не пплькы структурн/ тдроздчлы Фонду, а усч органы державно/ влады, тому плановый та фактичный показчики в/дсидковуються по уеш  суб'скпюм упранлтня 
об'ектами державноI власноспп

Ктьмсть договор!в оренди, 
орендодавцями за якими е органи 
приватизаций що облжовуються у 
Фонд! державного майна

Внутр!шн!Й обл1к 19015 19015 18906 18906 -109 109

Н рим ггка: Показник к/лькост/ договор!в оренди, укладених органами приватизаци надаеться станом на початок звчтного перюду та не розглядаеться як плановый, а використовуеться для анализу динам/кн 
кичькост/ договоров оренди. ____________________________________________________ ____________

3 К1ЛЬК1СТЬ ПОДаНИХ ПОЗОВ1В Внутр!ШН1Й 0бЛ1К 504 42 546 522 530 18 -34 -16

Приметка: Розбчжност/ М1Ж плановым та фактичным показчиками пояснюються необхгдшетю звернення до суду Фондом у  зв'язку 13 заборгован/стю по орендти плат! по договорах оренди та з метою 
забезпечення захисту майнових штереечв державы
Щодо розбчжноспи М 1Ж  плановым та фактичным показчиком за спечцальным фондом державными органами приватизаци була проведена робота по врегулюванню спорт у  досудовому порядку

4 Надходження дивщенд!в до гис.грн Фжансов! плани господарських 640127 640127 929253 929253 289126 289126
Державного бюджету У кражи, товариств, внунтр1шнж обл1к
нарахованих на акцп (частки, па'О 
господарських товариств, ям е у 
державнш власносп, по 
господарських товариствах, яю 
належать до сфери управлжня 
Фонду

р и м п к а : Розб1жноспи М1.ж плановым та фактичным показчиком пояснюються тим. що:
- ПАТ ".МиколаХвобленерго" агпачено див!денди у  розм/р/ бХпьшому шж заплановано, оскепьки за результатами аудиту змшився чистин фтансовий результат товариства за 2016 рт,
- при прогнозуванш надходжень не врахована сума в/драхувань, що оплачет ПАТ "ДТЕК "Днтроенерго" " та ПАТ "Кшвенерго”, оск/льки у  Фонд/ на момент планування була вчдеутня фтансова 
звтгшеть зазначених товариств. Товариства своХми листами з посыланиям на ст. 78 Закону УкраХны "Про акщонерн! товариства" пов!домили про немож\пив!сть надання звчтноспи на постИипи 
основа
-сплочено див!денди разом /з пенею ПАТ "МиколаХвська ГЕЦ" та ТО В "Запоразькии титано-магн!евии комб/нат" за результатами фтансово-господарсько! д!Яльноспи товариств у  2015 рощ 
Одночасно, у  2017 рощ Фондом було забезпечено нарахування та оплату див!денд!в, за результатами фтансово-господарськоX дтльност! у  2016 рочц 1М "МОЬ О РОМ 11 К К ТРА N8 " 57?/., що 
розташоване за кордоном, у  сум/ 3 391 1180.
Кр!м того, зауважуемо, що прогнозування показниюв надходжень дчтдендчв на державш корпоративн! права до державного бюджету значно ускладнено у  зв'язку з провесами приватизаци 
В/дбуваеться посчиинии рух масиву товариств внасл/док додавання до Реестру корпоративных прав держава господарських товариств, и\одо яких приннято раненая про приваттацпо або 
выключения товариств з Реестру, у  зв'язку з продажем державноI частки акцш. Також поетшно змшюеться розмчр державно! частки у  статутному капппал! господарських товариств

5 Надходження кошив до Державного тис грн Облж ДКСУ, внутр!шжй обл1к 
бюджету У кражи вщ оренди 
державного майна

1600000 1600000 1055818,3 1055818,3 -544181,7 -544181,7

П римм ка:

3 ефективноси

Розбчжноспи мчж плановым та фактичным показчиками пояснюються тим, Н!о Законом УкраХны "Про Державины бюджет У крата на 2017 р/к" заедания з надходження кошпив в/д орендноХ плати 
встановлене на рчвш 1,6 млрд грн. Вказании показник мачете на 60% вище, шж рчвень фактичного надходження кошпив в!д оренди у  2016 рочц Фонд неодноразово тформував про негативш 
тенденци Кабшет Мчнчстрчв Украти та звертався до Мшфшу з проханням переглянути данин показник, однак пропозици Фонду не були врахованч

1 Середнж розм!р судового збору тис грн Внутр1шнж обл!к 6,3 1,6 5,7 - 0,6 - 0,6

Приметка: Розбчжностч м!ж плановым та фактичным показчиком пояснюються тим, що розмчр судового збору за кожным позовом рчзничч, у  результат/ арифметичного розрахунку за фактичными покачинками 
вш мениши нчж був заплановании на початок року

2 Середж витрати на 1 лщенз1Ю 

юпентського доступу
тис грн Договори, акт приймання- 

передач! наданих послуг
и 0,9 -0,4

II римтгка: Розбчжностч мчж плановым та фактичным показчиками пояснюються тим, що вчдкритч торги /цодо закутвл! лчцензтного програмного забезпечення оголошен/ Фондом на електронтн систем/ 

закутвл! не вчдбулися.



4 якост1
1 Р|вень щор1чноинвентаризаци в!дс. Зв1ти суб'ектгв управлшня 100 100,2 0,2

об'скт1в державно! власност! у об'ектами державно! власност!
загальшй кшькост! об'ект1В. ям 
облжовуються в Сдиному реестр! 
об"ект1в державно! власност!

П рим и  ка: Розб/жноспи м)ж ппановим та фактичним показчиками пояснюються том, що Фондом та регюнальними ком )с/ими при державних адм/шстрацшх проводиться робота по упорндкуванню юриднчпих
ост (б/льше 4,0 тис ), належи/сть яких до сфери управтиня в1дпов\диого органу державно) влади не тдтверджена цим органом, / ят можуть бути потенцтними балансоутрнмувачами <>,■/> и, очного 
майна. Разом з тим, зазначаемо, 140 Сдиний реестр об'екппв державно) власност) (дал) - Реестр) е загальнодержавною системою обл/ку об'екппв держ авно) власност) ( \ б '< ктами проведения 
швентаризаци та ведения Реестру е не ппльки структурн) тдрозд/ли Фонду, а ус) органа державно! влади, тому плановий та фактичний показчики вгдсл)дковуються по уеш  суб'г мним управ чиня 
об'ектами державно) власностг

2 Р|вень виконання планових обсяпв вщс. Облш ДКСУ, внутрнинж облж 100 * 66 -34
надходжень к о и тв  вщ оренди
державного майна до Державного 
бюджету У кражи

П рим и  ка: Розбсжност)м)ж плановом та фактичним показчиками пояснюються тим, що Законом Укроти "Про Державной бюджет Украши на 2017р)к" заедания з надходження коитпа в)д орендно) плати
встановлене на р)вн) 1,6 млрд грн Вказанин показчик майясе на 60% вии\е, шж р/вень фактичного надход.ження кошт!в в/д оренди у  2016 рощ. Фонд неодноразово тформував про негатнвш 
тенденщ) Каб/нет М/н/стр/в Украши та звертався до М)нф!ну з проханнял1 перегпянути данай показчик, однак пропозиц// Фонду не були враховаш.

3 Ревень надходження див!денд!в, вщс. Фшансов] плани господарських 100 145 45
нарахованих на акцп (частки, па!) товариств, внутр1шнж облж
господарських товариств, ям е у 
державнш власност!, по 
господарських товариствах, ям 
належать до сфери управлшня 
Фонду, до Державного бюджету 
Украши

П рим 1тка : Розб/жност/ меж ппановим та фактичним показчиком пояснюються тим, и{0
- ПАТ " МиколаХвобленерго" еппачено див/денди у  розм/р/ бглыиому н)ж заппановано, ос юльки за результатами аудиту змшився чистой финансовой результат товариства ш 7016 р/к
- при прогнозуванн) надходжень не врахована сума в)драхувань, що сплочен/ ПАТ "ДТЕК "Днтроенерго" " та ПАТ "КиХвенерго", осктьки у  Фонд! на момент планування буча шдеуптя фтансови
з вппшеть зазначених товариств Товариства своХми листами з посиланням на ст. 78 Закону Украши "Про ак/ронерн) товариства" пов/домили про немож.пив/сть надаиия ииттн пн на пт ни тип 
основ);
-сплочено див)денди разом )з пенею ПАТ "МиколаХвська ТЕЦ" та ТОВ "Запор/зький титано-магн)евий комбшат " за результатами фшансово-господарськоX д/ялыюспи товариств I1 701 $ ртр 
Одночасно, у  2017 ро/р Фондом було забезпечено нарахування та оплату див/денд/в, за результатами ф/нансово-господарськоХ дшльност/ у  2016 ро?р !М "МОВ01ЮМ11КЕГРАП5" 5Н1 , 111ч 
розташоване за кордоном, у  сум/ 3 391 1150.
Кр/м того, зауважуемо, що прогнозування показник/в надходжень див)денд!в на державн) корпоративн! права до державного бюджету значно уекпаднено у  зв'язку < прочесами привата ипр) 
В/дбуваеться поетшний рух масиву товариств внастдок додавання до Реестру корпоративних прав держава господарських товариств, щодо яких прийнято ранения про приватитчао <и>и 
виключення товариств з Реестру, у  зв'язку з продаж ем державноX частки ак/рй. Також поетшно змшюеться розм/р державно) частки у  статутному кат тал) господарських товары те

Частка справ, за якими прийнято 
р!шення на корпеть установи

ВЩС ВнуТр!И1ШЙ обл!к 100 79,2 25 -ЖГ т г

П р и м и гк а : РозбХжност) м)ж плановом та фактичним показчиками пояснюються необх/дн/стю звернення до суду Фондом у  зв'язку 13 заборгован/стю по орендшй плана по договорах аренда та > метою 
забезпечення захисту майнових штереав держави, була проведена робота по врегулюванню спор/в у  досудовому порядку

5 Р|вень забезпечення лщензованим вщс. Акт виконаних робгг 100 96,2 1,8
програмним забезпеченням 
(лщенз!ями юпентського доступу)

П рим и  ка: Розб/жност) меж плановом та фактичним показчиками пояснюються тим, що в/д крипа торги щодо закутвл) лщензпшого програмного забезпечення оголошеш Фондом на епектроншй систем! 
закутвл/ не в/дбулися

Р|вень погашения кредигорсько! 
забор го ван ост! , зареестровано! в 
органах ДКСУ станом на 01.01.2017 
р. (кр!м АР Крим та м. Севастополя)

Зв1т  про заборговашеть за 
бюджетними коштами (форма №
7 д )

36,9 36.9

П римггка: У зв'язку з том, що ТОВ "КшвтехсервХс" внзнано банкрутом та л/кадуеться Фонд листом в)д 15.01.2018 № 10-14-794 звернувся до ДКСУ /родо списания кредитор! м,.>/ ыборгошпин ни \ * и / /  17 
тис.грн як тако/, за якою строк позовноХ давноспа минув _________________________________________ ______________________________



Анашз стану виконання результативна х показниюв

У 2017 рощ фшансування Фонду державного майна УкраУни за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Кер1вництво та управлшня у сфер! державного майна" 
здшснювалося в межах затвердженого кошторису.
Вщповщно до визначених завдань Законом УкраУни "Про Державний бюджет УкраУни на 2017 р1к" Фондом перераховано вщ оренди державного майна - 1 055 818,3 
тис.грн, що складае 66% вщ плану (1 600 000,0 тис.грн), надходження див1денд1в до державного бюджету, нараховат на акци (частки, паУ) господарських товариств, як! ( 
у державнш власносД по господарських товариствах, яю належать до сфери управлшня Фонду державного майна УкраУни склали - 929 253,0 тис грн, що становить 145% 
планового завдання (640 127,0 тис.грн).
Щодо погашения кредиторськоУзаборгованостц зареестрованоУ в органах ДКСУ станом па 01.01.2017 р. (кр1м АРК Крим га м. Севастополя) у сум* 24,9 тис.грн Сгпд 
зауважити, що заборговашсть РВ по Луганськш обласД у сум! 10,7 тис.грн не була погашена, оскшьки оригшали документов залишилися у м Луганську I на даний час 
немае пщтвердних щодо неУ документ1в. Погашения пен1 ТОВ " ЛЕО" у сум1 2 тис.грн. можливо'буде зд|йснити п1сля вщкриття ТОВ "ЛЕО" спец!ального рахунку в 
ДКСУ на даний час такий рахунок не в1дкрито, що стосуеться заборгованост! у сум! 12,2 тис.грн, то у зв'язку з тим, що ТОВ "КиУвтехсервю" визнано банкрутом та 
Л1кв1дусться Фонд державного майна УкраУни звернувся листом вщ 15.01.2018 № 10-14-794 до ДКСУ щодо списания кредиторськоУ заборгованоеп у сум! 12,2 тис.грн 
як такоУ, за якою строк позовноУ давност! минув.

9. Видатки у розр!31 адмЫстративно-терДороальних одиниць: тис грине и

1 Зазначаються ва напрями використання бюджетних кошЛв, затверджен! у паспорт! бюджетноУ програми

В. о. Голови Фонду державного майна 
УкраУни

Начальник Управлшня фшансово 
економ1чно‘| роботи 
та бухгалтерського облгку

В. Трубаров

(пр1звище та жидали)

О. Гладун

(пргзвище та !тшали)


