
Звгг про виконання паспорта бюджетно! программ станом на 1 с1чня 2017 року

1. 661 Фонд державного майна У краУни

2.

(КПКВК ДБ) 

6611000

(найменування головного розпорядника)

Апарат Фонду державного майна У краУни

3.

(КПКВК ДБ) 

6611010

(найменування вщповщального виконавця)

0411 Кер1вництво та управлжня у сфер| державного майна

4.

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

Видатки та надання крединв за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетно‘1 програми Касов! видатки (надаю кредити) Вщхилення

загальний
фонд

спешальний
фонд

разом загальний
фонд

спешальний
фонд

разом загальний
фонд

спешальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

160159,4 415,0 160574,4 159157,0 544,1 159701,1 -1002,4 129,1 -873Д

5. Напрями використання бюджетних коптив:г г тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних ко игл в
Затверджено паспортом бюджетно] програми Касов! видатки (надаш кредити) Вщхилення

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 функций 1 завдань у сфер] державного майна 1560853 365,С 1564503 156202,4 544,1 156746,5 117,1 179,1 2963
2 Ведения единого реестру об'ект1в державно'] власност! 750,0 750,0 -750,0 -750,0

3 Заходи з шформатизацп 742,3 742,3 608,4 608,4 -133,9 -133,9

4 Оплата судового збору 2558,9 50,0 2608,9 23463 23463 -212,7 -50,0 -262,7

5 Погашения кредиторсько! заборгованост), зареестровано] в органах ДКСУ станом 
на 01.01.2016 р. (кр^м АР Крим та м. СевастополО

22,9 22,9 -22,9 -22,9

В с ь о г о
1 6 0 1 5 9 ,4  4 1 5 ,0  160 5 74 ,4 159 157,0 5 4 4 ,1  159 701,1 -1 0 0 2 ,4 129,1 - 8 7 3 3

6. Видатки на реашзащю державних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетной программ:
тис. гривень



Код
державноТ

цшьовоУ
программ

Назва державно'! цшьовоУ програми

Затверджено паспортом бюджетно! програми
Касов1 видатки (надаж кредити) Вщхилення

загальний
фонд

спешальний
фонд разом

загальний
фонд

спешальний
фонд разом

загальний
фонд

спешальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Результативна показники бюджетноУ программ та аншпз Ух виконання:

№
з/п Показники

Одииниця
ВИМ!ру

Джерело
шформацй

Затверджено паспортом бюджетно! 
програми Касов] видатки (надаж кредити) 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 11 12 13

1 затрат
1 Кшьюсть штатних одиниць од. Постанова КМУ вщ 05.04.2014 № 

85, внутр1шн1Й ОбЛ!К
1654 1654 1654 1654

2 Ктью сть службових автомобшв од. Постанова КМУ вщ 26Л2.20П № 
1399

27 27 21 21 -6 -6

Примггка: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, щоДонех1ьке та Луганське регхональнх вхддхлення Фонду втратылы автомобхлх внаслхдок вхйськовых дхх'х, Кхровоградське, 
Чернхвех(ьке та Рхвненське РВ ФДМУ - продали автомобхлх на аукцхонх.

3 Займана площа прим1щень, що 
перебувае в оперативному 
управлшж

кв. м. Внутршл-нй обл!к 25145,6 25145,6 24952,6 24952,6 -193 -193

Примггка: РозбЬхсиостх мхж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, ы(о: - за результатами проведено! твентарызацИ актывхв за 2016 ргк (на пхдставх свхдоцтв на право власностх вхд
15.04.2008 № 110 та № 1)1 нежытловых прымхщень 5-го та 11-го поверххв фактычна заымана площа Одеського регхонального в'хддхлення складае 1 074,9 кв.м.(менихе запланованого показника на 165,1 
кв.м);
- на выконаннярозпорядження Кабхыету Мхнхстрхв Украхны вхд 30.06.2015 №  668-р "Про передачу нежытловых прымххцень ум . Херсон!", на пхдставх рхыхень сесхх Херсонсько! обласно! ради VI склыкання 
вхд 23.04.2013 N2 751 та VII склыкання вхд 31.03.2016 N2 111, згхдно з актами прыгхмання-передачх вхд 01.08.2016 N2!/54, N2 2/55 вхдбувся обмхн частыны прымхн\ення, а саме з державно! власностх 
передано в комунальну власнхсть настыну примхщения площею 285,7 кв.м та комунальноI власностх в державну - настыну прымхщення площею 257,8 кв.м. Таким чином, заымана площа зменышлася на 
27,9 кв.м.

4 (Арендована площа прим^щень кв.м. Договори оренди 9825,3 9825,3 8347,4 8347,4 -1477,9 -1477,9

П рим ака: Розбхжностх мхж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, що:
- Донецькым регхональным вхддхленням у  вереснх 2016 року був розхрваныы договхр оренди вхд 24.02.2015 N2 5883-Н (оренда прымщення за адресою м. Харкхв, вул. Мыроносыцька, 21) та укладено договхр 
оренди вхд 04.08.2016 N2 6148-И (оренда прымхщення м. Харкхв, магхдан Театральных% 1). арендована плоила збхльшылася на 95,3 кв.м;
- внесено змхны до договору оренди вхд 04.06.2016 N2 7143 в частинх зменшення орендовано! плоир примхщень загального користування РВ ФДМУ по Кыхвськпх областх (орендовану плойку зменшено на
177,8 кв.м.);
- зметою економхх. бюджетных коыхтхв на оплату комунальных послуг Львхвськым регхональным вхддхленням зменыхено орендовану площу на 20,8 кв.м.;
- внаслхдок змхны розташування Харкхвського регхонального вхддхлення орендована плойка зменышлася на 467,9 кв.м;

- РВ ФДМУ по Черкаськш областх на виконання наказу Фонду вхд 01.09.2016 N2 1634 "Про економне тарацхональне використання державных коыхтхв" повернуло балансоутрымувачу орендованх 
гаражх загальною плои^ею 68,3 кв.м (договхр вхд 27.09.2016 N2 8);
- РВ ФДМУ по Чернхгхвськхй областх було внесено змхны до договору оренди вхд 02.06.2014 N2 4/14 (додаткова угода N2 4) щодо зменшення загальнох орендовано! площх на 84,4 кв.м;
- ЦА ФДМУ з метою економхх бюдэхсетних кошт 'хв вхдмовылося вхд використання орендовано! площх 754,0 кв.м.

5 Юльюсть вщряджень пращвниюв од. Накази про вщрядження 2607 2607 2501 2501 -106 -106



П рим пка: Розбожносто мож плановым та фактичным показниками пояснюються тим, що:
- мотстерства звопокають з проведениям передприватизащйноо подготовки подприемств та з передачею Фонду в установленому порядку1 функцой з управлшня державным майном подприемств у  
зв'язку з прийняттям роиоення про ох приватизацою;
- через водсутность оформлеиих надежным чином необходних документов передача моностерствами до Фонду об'ектов на приватизацою стае неможлывою;
- виникае. протягом року необходность корегування перелоку об'ектов, яко подлягають приватизаци;
- у  зв'язку з переворкою у  воддалених районах областей Украши виныкла необходеность у  об'еднано водряджень;
- змениоено колькость переворок у  зв'язку оз припиненням доо договоров оренди, наявностю претензшно-позовноо роботы по окремих об'ектах оренди та у  зв'язку оз змениоенням колькосто об'ектов 
державноо власносто в управлонно;
- зменишлася колькость балансоутримувачов, яко подлягають переворцо оцодо о\и\ьового та ефективного використання державного майна;
- у  зв'язку з недоукомплектуванням груп водмонено проведения навчання ооцнювачов за програмамы подвищення квалофокацп та проведения квалофокацтних оспытов;

- перенесено даты проведения загальных зборов акоцонеров (учасныков);
- не затверджено Кабинетом Мошстров Украши заедания на голосування представныкам державы на загальных зборах акционеров;
- недоцольна участь у  загальных зборах акцоонеров (учасныков);
- булы выдано довореносто сповроботныкам юрыдычных служб регоонапьных воддтень для представтщтва ттересов Фонду в усох судах з метою скорочення та оптоомозао/и вытрат;
- протягом року водбулось зменыоення колькосто выозных переворок, а та кож колькосто запитое правоохоронних та контролюючих органов.

6 Варткггь придбаного лщензованого тис.грн. Акт приймання-передач1 4888,1
программного забезпечення

4888,1 147,6 147,6 -4740,5 -4740,5

Приметка: Розбожносто мож плановым та фактичным показниками пояснюються тим, що помилково було закладено потребу проти обсягу видатков, визначеного Законом Украши "Про Державный бюджет
Украони на 2016 рок". _______________________________________________________________________________

2 продукту ___________________________________________
1 Клльюсть договор]в оренди, од. Внутр1шжй облж 20206 20206 19162 19162 -1044 -1044

орендодавцями за якими е органи
приватизаций що облжовуються у 
Фонд! державного майна

Примггка: Показник колькосто договров оренди, укладених органами приватизаци, надаеться станом на початок звотного перюду та не розглядаеться як плановый, а використовуеться для аналозу динамоки
колькосто договоров оренди.

2 Кллыасть придбаного лщензованого од. Акт виконаних роб1Т 1735 1735 704 704 -1031 -1031
програмного забезпечення (лщензш
юпентського доступу)

Примггка: Розбожносто мож плановым та фактичным показниками пояснюються тим, що помилково було закладено потребу проти обсягу видатков, визначеного водповодно до Закону Украши "Про Державный
бюджет Украони на 2016 рок".

3 Юльюсть об'ект]в державно!' од. Звгги суб’ект)в управления 940000 940000 1070850 1070850 130850 130850
власносп, як! тдлягають щор1чжй об'ектами державно! власност!
жвентаризацй для ведения Сдиного 
реестру об'ектов державно! власност!

Примггка: Розбожносто мож ппановош та фактичным показниками пояснюються тим, що Фондом тарегюнальними комосоями при державных адмоностращях проводиться робота по упорядкуванню юридичних
особ (майже 5 тис.), надежность яких до сферы управлшня водповодного органу державноо влади не подтверджена цим органом, / яко можуть бути потенщйними балансоутримувачами державного 
майна.
Разом з тим, Фонд державного майна Украши з аз на чае, оцо Сдиний реестр об’ектов державноо власносто (дапо-Реестр) е загальнодержавною системою облоку об'ектов державноо власносто. 
Суб'ектами проведения швентаризацп та ведения Реестру е не тольки структурно тдроздоли Фонду, а усо органи державноо влади, тому плановый та фактичный показники водслодковуються по усом 
суб'ектам управлшня об'ектами державноо власносто.

4 Кшьюсть поданих позов1в од. Внутршнш облж 451 9 460 781 781 330 -9 321



Примггка: Розбгжност! м!ж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, що:
- протягом року збХльышлася заборговаюсть з орендноХ платы, з метою стягнення зазначеноХ заборгованост! Фондом булы подам позовы до суду;
- з метою недопущения пропущення строме позовноХ давност! державными органами прыватызаци здтснювалося охоплення претензшно-позовною роботою вС1х заборгованостей до Державного 
бюджету УкраХны.

Ъ ефективност!
1 Надходження див1денд»в до тис.грн • Фшансов» плани господарських 200000 1249102 1049102

Державного бюджету УкраТни, товариств
нарахованих на акцц (частки, па?) 
господарських товариств, як1 е у 
державжй власноси, по 
господарських товариствах, ям 
належать до сфери управлшня 
Фонду

Примггка: РозбХжност/ мХж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, що:
- прогнозована сума вгдрахувань не включала вхдрахування на корпоративн! права державы найбхльышх платнимв - ПАТ "Турбоатом" та ПАТ "Одеськии припортовый завод", осмльки на момент 
ппанування финансов! плани товариств на 2016 р!к не булы затверджени ПАТ "Турбоатом" зробив вхдрахування частини чистого прибутку на суму 921 167,0 тис.грн, а ПАТ "Одеськии припортовый 
завод" - на 163 886,0 тис.грнж
- при прогнозуванм надходжень не врахована сума в1драхувань, що сплаченХ господарськими товариствами, ям  вхдповХдно до дхючого законодавства не зобов'язанХ складати фшансовх плани (у 
статутному катталх яких 50 / менше вхдсотмв акцш (часток. паХв) належить держав!.

2 Надходження кошнв до Державного тис.грн ОблшДКСУ 615000 1028557,6 413557,6
бюджету Украши вщ оренди
державного майна

Примггка: РозбХжностх мХж ппановим та фактичным показныкамы пояснюються тым, що: - надходження коштхв вгд оренди державного майна, розтаиюваного на територи ДонецькоХ та ЛуганськоХ
областей, ям вхдповХдно до Закону УкраХны вхд 02.09.2014 №1669-УП "Про тимчасов! заходи на перюд проведения антитероркстичноХ операуи" не булы врахован! при встановенм планового 
заедания;
- спчатою ыхтрафных санкцш, заборгованост/ з орендноХ плати за минул! перюди;
- надходженням коихтхв в!д об'ектХв оренди, прыватизащя яких планувалась у  2016 рощ та не була здшснена.

3 Середнш розм»р судового збору за грн. Внутр»шжй обл»к 5673,8 5673,8 3474,7 -2199,1 -5673,8
подання одного позову

Прим1тка: РозбХжност! мгж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, що;
- розмхр судового збору залежить в!д предмету спору в суд! (.материальный або процесуальний). Закондавством передбачен! рсзт ставки судового збору: ч. 2 ст. 4 Закону УкраХны "Про судовий збхр"
- заява майнового характеру встановлюеться в розмхр! 1,5% уши позову, але не менше 1 розм!ру мш.з/пл; заява немайнового хараткеру -1  розмхр мхн.з/пл;

- эх збтьшенням заборгованост! по оренднш плат! збХльишласъ кихьмсть позовних заяв про розХрвання догвор!в оренди та повернення орендованого майна;
- частина позов!в була подана прокуратурою в штересах державных оргатв приватизаци.

4 якост!
1 Р|вень щор»чноннвентаризацй в»дс. Зв»ти суб'екнв управлшня 100 113,9 13,9

об'екпв державно» власносп у об’ектами державно» власносп
загальшй юлькосп об’екпв, як» 
облжовуються в Сдиному реестр» 
об"екнв державно» власносп

Примггка: РозбХжност! м!ж плановым та фактичным показныкамы пояснюються тым, и(о Фондом тарегюнальними ком!с!ями при державных адмшетращях проводиться робота по упорядкуванню юрыдичних
оаб  (майже 5 тис.), належи !сть яких до сфери управлшня вХдповхдного органу державноX влади не тдтверджена уим органом, ! ям можуть бути потенцшнимы балансоутримувачами державного 
майна.
Разом з тым, Фонд державного майна УкраХни зазначае, що Единый реестр об'ектхв державноX власност! (далХ-Реестр) с загальнодержавною системою обл!ку об'ектхв державноХ власност!. 
Суб'ектами проведения швентарызауи та ведения Реестру е не тХлькы структурн! тдроздХлы Фонду, а усх органы державноХ влады, тому плановый та фактичный показники в!дсл!дковуються по ус!м 
суб'ектам управлшня об'ектами державноХ власностй



2 Ревень виконання планових обсяпв вщс. (Жшк ДКСУ 100 1673 673
надходжень к о и тв  вщ оренди 
державного майна до Державного 
бюджету УкраТни

Примггка: Розбхжностх мхж плановим та фактичным показниками пояснюються тим, що:
- надходження коихтхв вхд оренди державного майна, розташованого на територхх Донецькох та Луганськох областей, якх вхдповхдно до Закону Укроти вхд 02.09.2014 №1669-У11 "Про тимчасовх
заходи на перюд проведения антитерористичнох операци" не були врахованх при встановеннх планового заедания;
- оплатою штрафных санкцш, заборгованостх з орендно'х плати за минулх перходи;
- надходженням коштхв вхд об'ектхв оренди, приватизацхя яких планувалась у  2016 рощ та не була здхйснена.

3 Р1вень надходження дивщенд1в, вщс. Фшансов1 плани господарських 100 * 624,6 524,6
нарахованих на акцп (частки, па!) товариств
господарських товариств, яю е у 
державнш власносп, по 
господарських товариствах, як\ 
належать до сфери управлжня 
Фонду, до Державного бюджету 
У кражи

Примггка: Розбхэхсностх меж плановыми та фактичными показниками пояснюються тим, хх{о:
- прогнозована сума вхдрахувань не включала вхдрахування на корпоративт права державы найбхльихих платникхв • ПАТ "Турбоатом" та ПАТ "Одеськхпх припортовхт завод", оскхльки на момент 
планування фшансовх плани товариств на 2016 рхк не були затвердженх. ПАТ "Турбоатом" зробив вхдрахування частини чистого прибутку на суму 921 167,0 тис.грн, а ПАТ "Одеський припортовый 
завод" - на 163 886,0 тис.грнж
- при прогнозуваннх надходжень не врахована сума вхдрахувань, що сплоченг господарськими товариствами, якх вхдповхдно до дхючого законодавства не зобов'язанх складати фшансовх плани (у 
статутному капхталх яких 50 х менихе вхдеоткхв акх(хй (часток, пахе) належить державх).

4 Р|вень погашения кредиторсько! еще. Звп' про заборговашеть за 35 -35
заборгованост1, зареестровано* в бюджетними коштами (форма №
органах ДКСУ станом на 01.01.2016 7 д)
р. (кр1м АР Крим та м. Севастополя)

П р и м ак а : Розбхжностх мхж плановим та фактичным показниками пояснюються вхдеутнхетю документхв у  Луганського регхонального вхддхлення для здхйснення погашения кредиторськох заборгованостх у
сумх 10,7 тис.грн (прострочена).
12,2 тис.грн. - прострочена кредиторсько заборговашеть не погашена Апаратом Фонду у  зв'язку з вхдеутнхетю реквхзитхв державного пхдпрххемства, що знаходиться у  стадхх лхквхдацхх (банкрут).

5 Р)вень забезпечення лщензованим В1дс. Акт виконаних роб!Т 100 403 -593
програмним забезпеченням 
(л»ценз1ями клиентского доступу)

П рим ака: Розбхжностх мхж плановим та фактичнххм показниками пояснюються тим, хцо помилково було закладено потребу проти обсягу видаткхв, визначеного вхдповхдно до Закону Украхни "Про Державших
бюджет Украхни на 2016 рхк".

6 Частка справ, за якими прийнято в1дс. Внутриижй обл1к 100 100 75,6 -24,4 -100
решения на користь установи

П рим ака: Розбхжностх мхж плановгхм та фактичнххм показниками пояснюються тххм, хх(о:
- кожна сторона повинна довести тх обставини, на якх вона посылаешься як на пхдетаву свохх вимог х заперечень. Суд ощнюс доказхх за свохм внутрхихнхм переконанням, що грунтуешься на всебхчному, 
поеному х об'ективному розглядх в судовому прох(есх вехх обставин справы в хх сукупностх, керуючись законом та приймаерхихення хменем Украхни, 14(0 е обов'язковим для виконання;
- не вся кхлькхсть справ, хцо була запланована розглянута, по деяких справах провадження тривае у  2017 роцх, за якими рхихення суду ще не прийнятх.

Анализ стану виконання результативних показниюв



У 2016 рощ фшансування Фонду державного майна УкраУни за бюджетною програмою 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 2016 рж" Фондом перераховано вщ оренди державного майна - 1 028 557,6 
тис.грн, що складае 167,3% планового завдання (615 000,0 тис.грн), надходження див!денд|'в до державного бюджету, нараховаш на акцп (частки, паУ) господарських 
товариств, як! е у держав нш власносп по господарських товариствах, яю належать до сфери управлшня Фонду державного майна УкраУни склали -1  249 102,0 тис.грн, 
що становить 624,6% планового завдання (200 000,0 тис.грн).
Запланована до погашения кредиторська заборговашсть, зареестрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р. (кр1м АР Крим та м. Севастополя), у сум1 22,9 тис.грн 
не була погашена протягом року через вщсутшсть докумештв у Луганського репонального В1дд 1лення, необх1дних для зд1 Йснення погашения прострочено! 
заборгованост! у сум! 10,7 тис.грн та Апаратом Фонду -12 ,2  тис.грн - через вщсутнють рекввиИв державного п!дприемства, що знаходиться у стад11 л1кв1дац|У 
(банкрут).

8. Видатки у розр!31 адм1н1стративно-тер!тор!альних одиниць:

Голова Фонду державного майна УкраТни

Начальник Управлшня 
фшансово-економ1чно1 роботи та 
бухгалтерського облжу

1.Б1лоус
(пр1звище та шщ1али)

О. Гладун
(шдпис) (прозвище та 1н>шали)


