
Звгг про виконання паспорта бюджетно! програми станом на 1 с1чня 2019 року

1. 661 Фонд державного майна Укра'ши
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6611000 Апарат Фонду державного майна Укра'ши
(КПКВК ДБ) (найменування вщповщального виконавця)

3. 6611010 0411 Кер1вництво та управлшня у сфер1 державного майна * 4
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

4. Стратепчш цш  головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реагйзащю бюджетно!' програми

№ з/п Стратеп чна цшь

1 Оргатзацм управл!ння державною власшстю

5. Видатки (надаш кредити) за бюджетною програмою
тис. гривень

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаш кредити) В1дхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом загальний
фонд

спещальний
фонд

разом загальний
фонд

спещальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

340654,1 1182,6 341836,7 337302,1 1922 337494Д -3352,0 -990,4 -4342,4

6. Напрями використання бюджетних конгпв
тис. гривень

№
Напрями використання бюджетних к он тв1

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаш кредити) Вщхилення

з/п загальний
фонд

спещальний
фонд разом загальний

фонд
спещальний

фонд разом загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення виконання функщй 1 завдань у сфер1 державного майна 330096,4 957,0 331053,4 3301843 182,4 330366,7 87,9 -774,6 -686,7
2 Придбання комп'ютерного та периферийного обладнання 1000,0 150,0 1150,0 1661,0 1661,0 661,С -150,0 511,0
3 Ведения единого реестру об'ект1в державно! власносп 750,0 750,0 -750,0 -750,0
4 Удосконалення та супроводження шформацшних систем (заходи з 

шформатизацп)
4219,0 5,С 4224,0 830,0 830,0 -3389,С -5,0 -3394,0

5 Оплата судового збору 4586,7 70,6 4657,3 4626,8 9,8 4636,6 40,1 -60,8 -20,7
6 Погашения кредиторсько! заборгованост1 , зареестровано! в органах ДКСУ станом 

на01.01.2018р (кр!м АР Крим там. Севастополя)
2,0 2,0 -2,0 -2,0



Пояснения щодо причин вщхилення М1Ж касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорй бюджетноУ програми

1. Щодо напряму використання бюджетних коптв "Забезпечення виконання функцш 1 завдань у сфер1 державного майна".
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що виникла економ1я бюджетних копгпв по нарахуванню на заробггну плату швалдов, 
економ1ею кошНв по комунальних платежах.

2. Щодо напряму використання бюджетних коптив "Придбання комп'ютерного та перифершного обладнання".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що з 2008 року не було каштальних видатюв, яю можна було спрямувати на оновлення 
морально та ф1зично застаршо'У комп'ютерноУ технжи, що постшно виходила з ладу, ускладнюючи роботу установи.
Кр1м того, на такому обладнанш неможливо було встановлювати та оновлювати сучасш програмш продукти, яю мають забезпечувати працездатшсть системи 
шформацшних ресуршв Фонду державного майна УкраУни.

3. Щодо напряму використання "Ведения Сдиного реестру об'екпв державно'У власносп".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показником пояснюються тим, що з метою вдосконапення порядку ведения единого реестру об'екйв державно'У власносп у 2018 
рощ планувалося проведения закуп 1вл1 послуг щодо внесения змш до програмного забезпечення програмно-техшчного комплексу "Сдиний реестр об'екпв державно'У 
власносп", зокрема з урахуванням вимог проект Закону УкраУни "Про внесения змш до деяких закон!в УкраУни щодо шформацшноУ взаемодн", вщповщно до положень 
якого передбачено впровадження шформацшноУ взаемодн в електроннш форм1 м1ж в1дповщними реестрами, а саме: з Сдиним державним реестром юридичних ос1б, 
ф1зичних ос1б-п1дприемц1в та громадських формувань. Законопроект (реестр. № 5387) перебувае у Верховнш Рад! УкраУни, щодо якого Ком1тетом з питань економ1чноУ 
пол1тики ВерховноУ Ради УкраУни було рекомендовано парламенту прийняти його за основу 1 в цшому як Закон.

4. Щодо напряму використання бюджетних коптв "Удосконалення та супроводження шформацшних систем".
Розб 1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що на вщкритих торгах вщповщно до Закону УкраУни "Про публ1чш закушвлГ1 здшснено 
закуп1влю послуг з налаштування 1 п1дтримки функц10нування корпоративно! мереж1 державних оргашв приватизацП' за найприваблив1шою цшою для установи.

5. Щодо напряму використання бюджетних коптв "Оплата судового збору". Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що сума судового 
збору залежить вщ суми стягнення та розм1ру орендноУ плати. У зв'язку 13 збшыненням орендноУ плати збшьшилася 1 сума судового збору по позовах, пов'язаних 13 
заборговашстю по орендн1й плат!.

6. Щодо напряму використання бюджетних коптв "Погашения кредиторсько'У заборгованоей, зареестровано'У в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (кр1м АР Крим та 
м. Севастополя)".
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що ТОВ "ЛЕО" не може вщкрити рахунок у казначейськш служб1 (немае постанови Каб1енту 
М1шстр1в УкраУни). П1сля вщкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в казначейськ1й служб! Репональне в1ддшення Фонду державного майна УкраУни по Луганськш обласй плануе 
погасити кредиторську заборгован1сть у сум! 2,0 тис.грн.

7. Видатки (надан! кредита) на реал!защю державних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетноУ програми
тис. гривень

Код
державно!
цшьово!

програми

Назва державно! цшьово'У програми

Затверджено у паспорт! бюджетноУ програми
Касов! видатки (надан! кредити) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9



8. Результативш показники бюджетно! программ та аналгз Ух виконання

№
з/п Показники Одииниця

ВИМ1РУ
Джерело

шформацп

Затверджено у паспорт! бюджетно! 
програми

Фактичш результативн1 показники, 
досягнут1 за рахунок касових видатюв 

(наданих кредит)
В1дхилення

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

1 затрат
1 Кшыасть штатних одиниць од. Постанова КМУ В1д 05.04.2014 № 

85, управлшський обл1к
1654 1654 1654 1654

2 Кшыасть службових автомобшв од. Постанова КМУ вщ 26.12.2011 X» 
1399

27 27 19 19 -8 -8

3 Займана площа прим»щень, що 
перебувае в оперативному 
управлшш

кв. м. Внутр1шньогосподарський обЛ1К 24723,2 24723,2 24693^ 24693,2 -30 -30

4 Орендована площа примгщень кв. м. Договори оренди 8241,1 8241,1 8481,6 8481,6 240,5 240,5
5 Кшыасть вщряджень пращвникув од. Накази про вщрядження 3207 3207 3114 3114 -93 -93
6 Варт1сть придбаного л1цензованого 

програмного забезпечення
тис.грн. Договори 350 350 999,5 999Д 649,5 6493

7 Загальна варт!сть впровадження 
1нформащйно-телекомун1кащйно1 

системи "Одина база даних зв1тв про 
ощ’нку"

тис.грн. Договор, акт приймання-передач] 
наданих послуг

1500 1500 830 830 -670 -670

Пояснения щодо причин розб1жностей М1Ж фактичними та затвердженими результативними показниками 
1 .Щодо результативного показника затрат "Кшыасть службових автомобшв".

Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:
1) Апаратом Фонду державного майна УкраУни з метою економй' бюджетних кошт!в послуги з оренди автомобшя не замовлялись.
2) Репональним вщдшенням (дал1 - РВ) по Донецьюй облает! автомобшь втрачено внаслщок вШськових дш (вщомосп про вчинене кримшальне правопорушення внесет до 
СДРДР за Ха 1201505000000118 щодо незаконного заволодшня автомобшем Мегзеёез-Вепг 250Б (лист Слщчого Управлшня ГУ МВС в Донецьюй облает! вщ 19.03.2015 Ха 
4/1715), тривае досудове розелщування.
3) Автомобшь РВ АР Крим та м. Севастополя залишився на окупованш територп, повщомлено листом вщ 02.10.2015 Ха 01-08-03045.
4) 3 метою економй' бюджетних кошт!в РВ по Лугансьюй облает! послуги з оренди автомобшя у 2018 рощ не замовлялися.
5) РВ по Чершвецьюй облает! продано автомобшь ВАЗ 2110 у 2016 рощ на аукцюш (шдсумковий протокол вщ 15.03.2016).
6) РВ по Кзровоградськш облает! продано автомобшь ГАЗ 3110 101 Волга у 2014 рощ (протокол аукцюну з продажу вщ 18.04.2014).
7) РВ по Р1вненсьюй облает продано автомобшь ВМ1У-7301 у 2014 рощ на аукцюш (протокол вщ 21.03.2014 Ха 01/18).
8) РВ по Запор13ькш облает продано автомобшь, дотдар кушвлГпродажу вщ 12.04.2018. Лист Фонду державного майна УкраУни вщ 02.06.2018 Ха 10-24-10903.

2. Щодо результативного показника затрат "Займана площа примщень, що перебувае в оперативному управлшш".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються техшчною помилкою РВ по Херсонсьюй облает при формуванн1 плану займаних площ примщень. (план 
885,0 кв.м., факт - 855,0 кв.м.).

3. Щодо результативного показника затрат "Орендована площа примщень".
Розб!жност1 м!ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що за вимогами орендодавця РВ по КиУвськш облает! зм!нило орендоване примщення



В1ДП0В1ДН0 до договору оренди В1Д 15.06.2018 № 8172. (план - 510,5 кв.м, факт - 771,2 кв.м.).
РВ по Черкаськш облает! на виконання постанови Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коцтв"повернуло частину 
орендованих примщень балансоутримувачу площек>20,2 кв.м, (акт приймання -передач! вщ 30.03.2018) (план - 605,0 кв.м, факт - 584,8 кв.м).

4. Щодо результативного показника затрат "Кшькють вщряджень пращвниюв".
Р0361ЖНОСТ1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються економ1ею бюджетних конгпв, скороченням термЫв вщряджень, здшененням документальних переварок на
М1СЦЯХ.

5. Щодо результативного показника затрат "Вартють придбаного лщензованого програмного забезпечення".
Розб^жносп М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються виробничою необхщнютю щодо закутвл1 антив!русного програмного забезпечення , М8 !УШБО\У8 10, М8 
ОРР1СЕ 2019, \\Чп8угОССоге 2016 8Ж )Ь ОЬР 21лс ЫЬ СогеИс 01М, 80Ь8уг8к1Соге 2017 БЫСЬ ОЬР 21лс ОНО з метою утворення належних умов для здшенення повноважень 
Фонду державного майна Украши в частит ведения реестр1в, Баз Даних.

6. Щодо результативного показника затрат "Загапьна варНсть впровадження !нформац!йно-телекомун!кащйноТ системи "€дина база даних звЫв про оцшку"".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичними показниками пояснюються тим, що на в1дкритих торгах вщповщно до Закону Украши "Про публ1чш закуп1вл!" зд1Йснено закуп1влю 
послуг з налаштування 1 ш'дтримки функц!онування корпоративно] мереж! державних орган!в приватизацн за найприваблив1шою ц!ною для установи.

2 продукту
1 Юльюсть об'скт1в державно!

ВЛаСНОСТ1, ЯК1 П1ДЛЯГЭЮТЬ ЩОр1ЧН1Й 

1нвентаризац!1  для ведения единого 
реестру об’екпв державно'1 власност1

од. Зв1ти суб’екпв управл1ння 
об'ектами державно'1 власносп

920000 920000 926304 926304 6304 6304

2 Кшыасть договор!в оренди,
орендодавцями за якими е органи 
приватизащ1 , що облжовуються у 
Фонд1 державного майна

од. У праВЛ 1Н СЬКИ Й  обЛ1К 18944 18944 17311 17311 -1633 -1633

3 Кшыасть судових позов1в, поданих 
Фондом державного майна

од. Управлшський обл1к 531 40 571 459 3 462 -72 -37 -109

4 Кшыасть одиниць придбаного 
лщензованого програмного 
забезпечення (лщенз!я юпентського 
доступу)

од. Договори, акти 
приймання-передач! наданих 
послуг/накладн1

900 900 994 994 94 94

5 Кшьюсть одиниць придбаного 
комп’ютерного та перифер1йного 
обладнання

од. Договори, акти 
приймання-передач1 наданих 
послуг/накладш

25 И 36 71 71 46 -И 35

6 Надходження див!денд1в до 
Державного бюджету Украши, 
нарахованих на акцн (частки, па'О 
господарських товариств, яю е у 
державн1Й власност1 , по 
господарських товариствах, яю 
належать до сфери управл1ння 
Фонду

тис.грн. Фшансов1 плани господарських 
товариств, управлшський облш

1600000 1600000 1653177,6 1653177,6 53177,6 53177,6

7 Надходження коптив до Державного 
бюджету Украши вщ оренди 
державного майна

тис.грн. Обл1к ДКСУ, управлшський 
обл1к

1000000 1000000 1445493,6 1445493,6 445493,6 445493,6

Пояснения щодо причин розб1жностей М1Ж фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Щодо результативного показника продукту "Ктыйсть об'екпв державно!' власност1, яю П1длягають щор!чн1й !нвентаризацп для ведения единого реестру об'екпв державно!' 

власнсотГ'.



Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показчиками пояснюються тим, що Фондом державного майна УкраУни та репональними комгаями при державних адм1шстращях 
проводиться робота по упорядкуванню юридичних ослб (бшьше 6,0 тис.), належшсть яких до сфери управлшня вщповщного органу державноУ влади не шдтверджена цим 
органом, 1 яю можуть бути потенцшними балансоутримувачами державного майна.
Разом з тим, сл1д зазначити, що Сдиний реестр об'екпв державноУ власносн (дага-Реестр) е загальнодержавною системою облжу об’екпв державноУ власносп. Суб'ектами 
проведения швентаризацп та ведения Реестру е не тщьки структурш пщроздши Фонду, а й ус1 органи державноУ влади, тому плановий та фактичний показники вщслщковуються 
по ус1х суб'ектах управлшня об'ектами державноУ власносп.

2. Щодо результативного показника продукту "Кшьюсть договор1в оренди, орендодавцями за якими е органи приватизаций що облковуються у Фощп державного майна". 
Зазначений показник надаеться станом на початок зв иного перюду та не розглядаеться як плановий, а використовуеться для анал1зу динамики юлькосп договор1в оренди.

3. Щодо результативного показника продукту "Кшьюсть судових позовш, поданих Фондом державного майна".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що позови були врегульоваш у досудовому порядку або в штересах державних оргашв приватизацп 
позови були пред'явлеш прокуратурою.

4. Щодо результативного показника продукту "Кшьюсть одиниць придбаного лщензованого програмного забезпечення (лщензш юпентського доступу)".
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються виробничою необхщнютю щодо закушвл1 антив1русного та шшого л1ценз1Йного програмного забезпечення 
з метою утворення належних умов для функцюнування установи.

5. Щодо результативного показника продукту "Кшьюсть одиниць придбаного комп'ютерного та перифершного обладнання".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що з 2008 року не було каттапьних видатюв, яю можна було спрямувати на оновлення морально та 
ф13ично застаршоТ комп'ютерноУ техн1ки, що постшно виходила з ладу, ускладнюючи роботу установи.
Кр1м того, на такому обладнанн1 неможливо було встановлювати та оновлювати сучасш програмш оболонки, яю мають забезпечувати працездатн!сть системи 2нформац1Йних 
ресурсов Фонду державного майна УкраТни.

6. Щодо результативного показника продукту "Надходження див1денд1в до Державного бюджету УкраУни, нарахованих на акщУ (частей, паУ) господарських товариств, яю е у 
державнш власност1, по господарських товариствах, яю належать до сфери управлшня Фонду".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що господарськими товариствами була оплачена пеня за несвоечасно с плачен) дивщенди.

7. Щодо результативного показника продукту "Надходження коптв до Державного бюджету УкраУни вщ оренди державного майна".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що надходження кошт1в забезпечено на вказаному р1вн1 завдяки сплат1 штрафних санкц!Й, 
заборгованосп з орендно'У плати за минул1 перюди, надходженню кошт1в вщ об'екпв оренди, приватизац1я яких планувалась у 2018 рощ та не була здШснена.
Апаратом Фонду на вказаному р1вш вдалося забезпечити надходження шляхом укладення договору оренди з умовою оплати орендно'У плати за 24 мюящ наперед.
Також надходили кошти за договором оренди, укладеним з ТОВ "МиколаУвський глиноземний завод", терм1н дп якого зак1нчився 01.04.2014 та був продовжений решениям ГС м. 
Киева В1Д 19.08.2014 у справ! за№  910/11171/14, однак протягом 2018 року тривало судове провадження у справ! № 915/742/17 у т.ч. щодо роз1рвання вказаного договору оренди.

3 ефективноеп
1 С е р е д ш й  р о з м 1р  с у д о в о г о  зб о р у  з а  

п о д а н н я  о д н о г о  п о з о в у
т и с .г р н . УпраВЛ1НСЬКИЙ ОбЛ1К 8,6 1,8 10,1 3,3 1,5 1,5

2  С е р е д н я  в а р т ю т ь  1 Л1ц е н з 11 

КЛ1СНТСВКОГО д о с т у п у
т и с .г р н . Д о г о в о р и , а к т и

п р и й м а н н я -п е р е д а ч 1 н а д а н и х  
п о с л у г /н а к л а д ш

0,4 1 0,6

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Щодо результативного показника ефективноеп "Середн1Й розм1р судового збору".

Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що позови були врегульоваш у досудовому порядку або в штересах державних оргашв



приватизащУ позови були пред'явлеш прокуратурою. Середнш розм1р судового збору залежить вщ розм1руорендноУ плати.

2. Щодо результативного показника ефективност1 "Середня варлсть 1 лщензй' юпентського доступу".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються ринковими цшами на початок бюджетного року та на момент здшснення закушвель.

4 ЯКОСТ1
1 Питома вага прошвентаризованих 

об'€кт1в державно1 власност1 у 
загальнш юлькосп об’ект1в, як! 
обл1ковуються в €диному реестр1 

об'скт1в державно! власносп

В 1Д С . Зв1ти суб'ектгв управл1ння 
об’ектами державно! власност!

100 100,7 0,7

2 Ртень виконання планових обсяпв 
надходжень коигпв В1Д оренди 
державного майна до Державного 
бюджету Украши

В 1Д С . Облж ДКСУ, управл1нський
О б Л 1 К

100 144,6 44,6

3 Ргвень надходження див1денд1в, 
нарахованих на акщ! (частки, па!) 
господарських товариств, як1 € у 
державшй власност1 , по 
господарських товариствах, яю 
належать до сфери управлшня 
Фонду, до Державного бюджету 
Украши

В 1Д С Ф1нансов1 плани господарських 
товариств, управлшський обл1к

100 103 3

4 Частка справ, за якими прийнято 
Р1шення на користь Фонду 
державного майна

В 1Д С . Управлшський обл1к 100 100 743 100 -25,7

5 Р1вень забезпечення лщензованим 
програмним забезпеченням 
(л1ценз!ями щпентського доступу)

В 1Д С . Акт виконаних роб1т/накладн1 100 109,6 9,6

6 Рувень погашения кредиторсько! 
заборгованост!, зареестровано! в 
органах ДКСУ станом на 01.01.2018 
р (кр1м АР Крим та м. Севастополя)

В 1Д С . Зв1т про заборгован!Сть за 
бюджетними копггами (форма №
7д)

3,6 -3,6

7 р 1вень впровадження
1нформащйно-телекомун1кащйно1 

системи "Сдина база даних зв1Т1в 
про ощнку"

В 1 Д С . Догов1р, акт приймання-передач1 

наданих послуг
100 100

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Щодо результативного показника якосп "Питома вага прошвентаризованих об'екНв державно) власносп у загальнш кшькост1 об'екпв, яю облшовуються в единому реестр1 

об'егпв державноУ власностГ.
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна УкраУни та репональними комюями при державних адмшютращях 
проводиться робота по упорядкуванню юридичних осУб (б1льше 6,0 тис.), належнють яких до сфери управл1ння в1дпов1дного органу державноУ влади не шдтверджена цим 
органом, 1 яю можуть бути потенцгйними балансоутримувачами державного майна.
Разом з тим, слщ зазначити, що Сдиний реестр об'ект1в державноУ власност1 (дап1-Реестр) е загальнодержавною системою облшу об'ект1в державноУ власност1. Суб'ектами 
проведения 1нвентаризац11 та ведения Реестру е не тшьки структурн1 пщроздйш Фонду, а Й ус1 органи державноУ влади, тому плановий та фактичний показники вщслщковуються 
по ус!х суб'ектах управл!ння об'ектами державноУ власност!.



2. Щодо результативного показника якосп "Р1вень виконання планових обсяпв надходжень копгпв вщ оренди державного майна до Державного бюджету Укра'Гни".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що надходження кошт! в забезпечено на вказаному р1вш завдяки сплал штрафних санкцш, 
заборгованост! з орендноТ плати за минул1 перюди, надходженню к оп тв  вщ об'екпв оренди, приватизащя яких планувалась у 2018 рош та не була здшснена.
Апаратом Фонду на вказаному р1вш вдалося забезпечити надходження шляхом укладення договору оренди з умовою оплати орендноТ плати за 24 мюяш наперед.
Також надходили кошти за договором оренди, укладеним з ТОВ "МиколаТ'вський глиноземний завод", термин дй' якого заюнчився 01.04.2014 та був продовжений ршенням ГС м. 
Киева в1д 19.08.2014 у справ1 за № 910/11171/14, однак протягом 2018 року тривало судове провадження у справ1 № 915/742/17 у т.ч. щодо роз1рвання вказаного договору оренди.

3. Щодо результативного показника якост! "Р1вень надходження див!денд1в, нарахованих на акцн (частки, паТ) господарських товариств, яю е у державнш власностй по 
господарських товариствах, яю належать до сфери управлшня Фонду до Державного бюджету УкраТни".
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що господарськими товариствами була оплачена пеня за несвоечасно оплачен! дивщенди.

4. Щодо результативного показника якост! "Частка справ, за якими прийнято решения на користь Фонду державного майна".
Розб]жност] М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що
позови були врегульоваш у досудовому порядку або в штересах державних оргашв приватизац|Т позови були пред'явлеш прокуратурою.

5. Щодо результативного показника якост1 "Р1вень забезпечення л1цензованим програмним забезпеченням (л!ценз1ями кл1ентського доступу)".
Р0361ЖНОСТ1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються виробничою необх1Д!пс'!Ю щодо закушвл1 антивирусного та 1ншого л1ценз1Йного програмного забезпечення 
з метою утворення належних умов для функц10нування установи.

6. Щодо результативного показника "Р|'вень погашения кредиторськоТ заборгованост!, зареестрованоУ в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (кр1м АР Крим та м. Севастополя)". 
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що ТОВ "ЛЕО" не може вщкрити рахунок у казначейсьюй служб! (немае постанови Кабинету Мшютр!в 
УкраУни). ГПсля вщкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в казначейськш служб! Рег10нальне в!дд1лення Фонду державного майна УкраУни по Лугансьшй облает! плануе погасити 
кредиторську заборгован1сть у сум! 2,0 тис.грн

Анал13 стану виконання результативних показниюв

9. Видатки у розр!з! адм!н!стративно-тер!тор!апьних одиниць тис. гривень

Пояснения щодо причин вщхилення мгж касовими видатками та затвердженими у паспорт! бюджетноУ програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноУ програми.



У 2018 рощ фшансування Фонду державного майна УкраУни за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Кер1вництво та управлшня у сфер1 державного майна" 
здШснювалося в межах затвердженого кошторису.
Вщповщно до визначених завдань Законом УкраУни "Про Державний бюджет УкраУни на 2018 р1к" Фондом перераховано вад оренди державного майна -1  445 493,6 
тис.грн, що складае 144,6% планового завдання (1000 000,0 тис.грн).
Надходження дивхденщв до державного бюджету, нарахованих на акцГУ (частки, паУ) господарських товариств, яю е у державшй власност! по господарських товариствах, 
як! належать до сфери управлшня Фонду державного майна УкраУни склали - 1 653 177,6 тис.грн, що становить 103,0% в!д планового завдання (1 600 000,0 тис.грн). 
Щодо погашения кредиторськоУ заборгованосп в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (кр1м АР Крим та м. Севастополя) у сум12,0 тис.грн Фонд державного майна 
УкраУни повщомляе. Погашения пеш ТОВ "ЛЕО" у сум1 2,0 тис.грн можливо буде здшснити П1сля вшкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в ДКСУ (немае постанови Кабшету 
М1Н1стр1в УкраУни). На даний час такий рахунок не в1дкрито. Июля вщкритгя рахунку Рег10нальне в1ддшення по Луганськш облает! плануе погасите зазначену 
заборгован!Сть.

1 Зазначаються вс! напрями використання бюджетних кошИв, затверджен! у паспорт! бюджетноУ програми

В. о. Голови Фонду 

державного майна УкраУни

Начальник Управлшня 

фшансово-економ1чно1 роботи 

та бухгалтерського обл1ку -  

головний бухгалтер

В. ГЕРЦ
(гшадали/угошал, пр'пвтце)

О.ГЛАДУН
(|шшали/1шщал, прузвище)


