Звгт про виконання паспорта бюджетно! программ станом на 1 сёчня 2019 року
661

Фонд державного майна Украши

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

1.

Апарат Ф онду державного майна Украши

6611000

2.

(КПКВК ДБ)
3.

6611020
(КПКВК ДБ)

(найменування вщповщального виконавця)

0411

Заходи, пов'язаш з проведениям приватизацн державного майна

(КФКВК)

(найменування бюджетно! программ)

4. Стратепчш ц ш головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реал 1зацио бюджетноГ програми
Стратепчна цшь

№ з/п

5.

1

Масштабна прозора приватизащя державно! власность Оптим1защя частки державного сектора економжи. Забезпечення надходження коптв вщ приватизацн
державного майна.

2

Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфер! оцшки майна, майнових прав та професшно! ощночно! д 1яльност1, практична д1ялыпсть з
оц1нки, рецензування докуменпв з оц1нки, забезпечення профес1йно'1 подготовки ощнювач1в.

3

Подальше посилення прозорост1 та в1дкритосп д 1яльност] Фонду у процес! вироблення та реал1зацй‘ державно'1 политики у сфер1 Д1яльност1 Фонду, сприяння розвитку
громадянського сусп!льства, реал1защя державно! кадрово! пол!тики в единхй систем! державних орган!в приватизацн.

Видатки (надаш кредити) за бю джетною програмою
тис. гривень

Касов! видатки (надану кредити)

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми
разом

спещальний
фонд
2

загальний
фонд
1

3

111600,0

6.

спешальний
фонд
5

загальний
фонд
4
111600,0

Вщхилення
разом

загальний
фонд
7

6

9742,2

9742,2

спешальний
фонд
8

разом
9

-101857,8

-101857,8

Напрями використання бюджетних к о п т в

№

з/п
1

Напрями використання бюджетних коптив1
2

тис. гривень
Затверджено у паспорт! бюджетно!
програми
спешальний
загальний
разом
фонд
фонд
3

4

5

Касов! видатки (надаш кредити)

Вщхилення

загальний
фонд

спешальний
фонд

разом

загальний
фонд

спешальний
фонд

разом

6

7

8

9

10

11

1 Оплата послуг ос 1б та оргашзащй, залучених до роботи 13 забезпечення
2630,5
2630,5
918,4
918,4
-1712,1
-1712,1
функцюнування едино! комп'ютерно! мереж1 оргашв приватизацн,
придбання 1 супроводження програмного забезпечення для здшснення
процесу приватизацн державного майна________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16062,4

16062,4

7588,8

7588,8

-8473,6

-8473,6

3

Провадження тформацшно! Д1Яльност1 з питань проведения приватизацй,
управлшня майном державного сектору в процес! приватизацй, висв!тлення
приватизащйних процесгв у засобах масово! шформацй, супроводження веб
сайту Фонду державного майна
4 Забезпечення м1жпародно! д 1яльност1 у сфер1 приватизацй

429,7

429,7

242,4

242,4

-187,3

-187,3

61,5

61,5

48,8

48,8

-12,7

-12,7

5

378,6

378,6

420,1

420,1

41,5

41,5

355,4

355,4

442,1

442,1

86,7

86,7

91600,0

91600,0

-91600,0

-91600,0

81,9

81,9

-0,3

-0,3

2

Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до
робгг з проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи
техшчного стану, охорони та збереження об'ектзв власносп в особ! орган! в
приватизацй до >х подальшого продажу, надання юридичних послуг, оплата
послуг, що надаються суб'ектами ощночно! д1яльност! - суб'сктами
господарювання, що залучаються для проведения ощнки майна у процес!
приватизацй (корпоратизацй), ощнки об'екпв приватизацй повернутих за
р1Ш

Забезпечення видання та розповсюдження офщшних друкованих видань
Фонду державного майна
6 Оплати послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та
пщвищення квал1ф1кацй кадр!в орган1в приватизацй та оаб, представник1в
держави, як! беруть участь у загальних зборах товариств, та ос!б як!
включен! до складу наглядових рад, рев!з!йних комгс!й
7 Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на
конкурсних засадах у встановленому Каб1нетом М1н1стр1в Украши порядку
пщ час пщготовки до приватизацй та продажу об'екпв велико! приватизацй'
8 Забезпечення пщготовки до продажу земельних дшянок, на яких
розташован! об'екти, яю пщлягають приватизацй (зпдно ЗУ "Про
приватизащю державного майна" вщ 04.03.1992 № 2163-Х11, який втратив
чиннють 07.03.2018)

81,6

81,6

Пояснения щ одо причин вщхилення м1ж касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорт! бюджетно! програми
1. Оплата послу г ошб та оргашзацш, залучених до робота 13 забезпечення функщонування едино! комп'ютерно! мереж! оргашв приватизацп, придбання 1
супроводження програмного забезпечення для здш снення процесу приватизацп державного майна: було видшено 2 630,5 тис.грн, використано 918,4 тис. грн,
рбзб1жносп М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться економ1ею бю джетних кошпв. На ввдкритих торгах вщповщно до Закону Украши "Про
публ!чш закушвл!" здш снено закушвлю послуг з налаштування ! пщтримки функщонування корпоративно! мереж 1 державних оргашв приватизацп.
2. Оплата послуг, що надаються особами та оргашзащями, залученими до роб1т з проведения обов'язкового еколопчного аудиту, аудиту, експертизи техшчного
стану, охорони та збереження об'екпв власносп в о соб 1 оргашв приватизацп до !х подальшого продажу, надання юридичних послуг, оплата послуг, що
надаються суб'ектами ощ ночно! д!яльност 1 - суб'ектами господарювання, що залучаються для проведения оцшки майна у процесс приватизацп (корпоратизацп),
оцшки об'екНв приватизацй, повернутих за р 1шенням суду в державну власн 1сть, оплата послуг о с 1б та оргашзацш, залучених до роб(т з виготовлення техн 1чно!
документацй на об'ект, оплата послуг, що надаються депозитарними установами щ одо депозитарного обл 1ку цшних папер 1в та обслуговування 061 гу цшних
папергв на ринках у цшних паперах: було видшено 16 062,4 тис.грн, використано 7 588,8 тис.грн, р озб 1жност 1 М1Ж плановим та фактичним показником
пояснюеться тим, що 07.03.2018 набрав чинност! Закон Украши "Про приватизащю державного ]' комунального майна”. Вщповщно до норм даного закону
об'екти, яю планувалися на приватизащю 13 земельними дшянками, були включеш без земельних дшянок. Кр1м того, частина об'екпв не потребувала здшснення
оц 1Нки, оскшьки була продана по балансовш вартост!. Невикористано кошта в повному обсяз1, в зв'язку з тим, що в п роц еа приватизацп об'екНв, покупцями
в 1дшкодовано витрати за проведения техшчно! 1нвентаризацй та оцшки об'екта приватизацп, яю були спрямоваш на виготовлення техн 1чно! документацй'
наступних об'екпв приватизацп.
3. Провадження шформацшно! дш льносп з питань проведения приватизащ'!, управлшня майном державного сектору в процесс приватизацп, висвплення
приватизащйних процес1в у засобах масово! 1нформацй, супроводження веб-сайту Ф онду державного майна: було видшено 429,7 тис.грн, використано - 242,4
тис.грн. розб 1жност 1 М1Ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що 07.03.2018 набрав чинностт Закон Украши "Про приватизащю державного 1
комунального майна", зп дн о якого публшацй об'екпв мало! приватизацп не будуть зд 1Йснюватися у мюцевих засобах масово! шформацп, за рахунок бюджетних
кошпв. Вщповщно до зазначеного закону публшацй здШснюються в офтщйних друкованих виданнях державних оргашв приватизацп, на офщ ш ному веб-сайп
Фонду державного майна Украши та в електроннтй торговтй систем!._____________________________________________ ______ ___________________________ _____ ______

4. Забезпечення мшнародноУ д 1яльност] у сфер1 приватизацп: було видшено 61,5 тис.грн, використано 48,8 тис.грн, розб1жност! м1ж плановим та фактичним
показником пояснюеться наступним:
- економ 1я копгпв через внесения змш до постанови Кабунету Мшйгцмв УкраУни В1Д 24.06.2015 № 525 "Про утворення робочоУ групи з подготовки рекомендацш
та пропозищй до проектов рйпень Кабинету Мшй:тр 1в УкраУни щ одо приватизащУ та умов продажу об’егп в державноУ власносто, що шдлягають приватизащУ"
5. Забезпечення видання та розповсюдження офщ ш них друкованих видань Фонду державного майна: було видшено 378,6 тис.грн, використано 420,1 тис.грн,
р озб 1жност 1 м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що 07.03.2018 набрав чинносто Закон УкраУни "Про приватизацйо державного 1
комунального майна". Через великий обсяг шформацп, яка п1длягае публжацп, виникла виробнича необхщшсть у випуску 21 номера спецвипуску "Державного
шформацшного бюлетеня про приватизацйо".
6. Оплата послуг, що надаються закладами 1 центрами з навчання та пщвищення квал1ф1кацп кадр1в оргашв приватизащУ та ос1б, представниюв держави, яю
беруть участь у загальних зборах товариств, та ос1б, яю включеш до складу наглядових рад, рев1зшних комюш: було видшено 355,4 тис.грн, використано 442,1
тис.грн, розб 1жност 1 М1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що було проведено додатковий сем шар для фаххвщв репональних вщдшень з
питань ново! законодавчоУ бази щодо приватизащУ державного майна.
7. Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкуренте засадах у встановленому Кабшетом Мшютр1в УкраУни порядку пхд час
подготовки до приватизацп та продажу об’екттв великоУ приватизащУ: було видшено 91 600,0 тис.грн, кошти не використано, розб1жност1 м1ж плановим та
фактичним показником пояснюеться тим, що розпорядженням Кабшету М1н1стр1в УкраУни вщ 21.02.2018 № 111-р визначений радник для шдготовки та продажу
пакета акцш ПАТ "Центренерго". 29.10.2018 в газеИ "В1домост1 приватизащУ" № 87 (1211) опубликовано хнформацшне повщомлення про проведения конкурсу з
продажу пакета акцш ПАТ "Центренерго". Дата проведения конкурсу була назначена на 13.12.2018, конкурс з продажу ПАТ "Центренерго" не вщбувся.
8. Забезпечення пщготовки до продажу земельних дшянок, на яких розташоваш об’екти, яю шдлягають приватизацп (зп дн о Закону УкраУни "Про приватизащю
державного майна" вщ 04.03.1992 № 2163-ХН, який втратив чиннють 07.03.2018): було видшено 81,9 тис.грн, використано 81,6 тис.грн, розб1жност1 м1ж
плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що 07.03.2018 набрав чинносН Закон УкраУни "Про приватизацйо державного 1 комунального майна".
Вщповщно до норм даного закону об'екти, яю планувалися на приватизацйо 13 земельними дшянками, були вк лю ч ет без земельних дшянок.
7. Видатки (надаш кредита) на реал1защю державних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетно!' програми
тис.гривень

Код
державноУ
цшьово'У
програми
8.

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми

Назва державноУ цшьово'У програми

Касов! видатки (надаш кредита)

Вщхилення

спещальний
фонд
5

разом
9

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом

загальний
фонд

1

2

3

4

разом

загальний
фонд

спещальний
фонд

6

7

8

Результативш показники бюджетно!' програми та анализ Ух виконання

№
з/п

1

Показники

Одииниця
В И М 1РУ

2

3

Джерело
жформацп

4

Затверджено у паспорт! бюджетно!
програми

Фактами! результативш показники,
досягнут! за рахунок касових видатмв
(наданих кредютв)

Вщхилення

загальний
фонд

спещаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

спещаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

спещаль
ний фонд

разом

5

6

7

8

9

10

и

12

13

1 затрат
1 Техн1чна пщтримка едино1'
комп’ютерно! мережг оргашв
приватизацп

тис.грн.

Договори, акта прийманняпередач! наданих послуг

1258,9

1258,9

918,4

918,4

-340,5

-340,5

2 Вдосконалення 1нформашйних
тис.грн.
систем Фонду державного майна
Украши в1дпов 1дно до Закону
У кражи "Про приватизащю
державного 1 комунального
майна"
3 Кшькють договор!в на
од.
проведения ощнки майна
4 Кшькють радниюв
од.
(уповноважених ос!б), ям будуть
залучатися до продажу об'ек-пв
приватизацй
шт.
5 Тираж видання "Державного
шформацшного бюлетеня про
приватизащю"
6 Тираж видання газети "Вщомосп
шт.
приватизацн" - додатка до
"Державного шформащйного
бюлетеня про приватизац1ю"
7 Кшькють сем 1нар|в з навчання
од.
пращвниюв орган1в приватизацн,
та ос 1б, представниюв держави,
як1 беруть участь у загальних
зборах товариств, та ос1б, як!
включен! до складу наглядових
рад, рев131йних комюш
0С1б
8 КШЬЮСТЬ ОС1б, Я К 1 пройшли
навчання та шдвищення
квал1ф1кацй кадр:в органйв
приватизацй та оаб,
представник)в держави, я ю
беруть участь у загальних зборах
товариств, та ошб, як1 включеш
до складу наглядових рад,
реВ131ЙНИХ К О М 1 С 1 Й

1371,6

1371,6

308

308

363

363

2

2

2

2

Зв1ти управлшського обл1ку

1500

1500

11500

11500

ЗВ1ТИ управл1нського облйку

51800

51800-

51800

51800

Зв!ти управлшського обл1ку

8

8

8

8

Зв1ти управл!нського обл1ку

166

166

118

118

Договори, акти прийманняпередач! наданих
послуг/накладна

Внутр1шньогосподарський
ОбЛ1К
Р1шення Уряду

-1371,6

-1371,6

55

55

10000

10000

-48

-48

Пояснения щ одо причин розб^жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками
Техшчна щдтримка едино! комп'ютерно! мереж1 оргашв приватизацн - розб)жност 1 м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що на вщкритих торгах
в1дпов1дно до Закону УкраТни "Про публ 1чн 1 закуп 1вл1" здш снено за к у т влю послуг з налаштування 1 пщтримки функцюнування корпоративно! мереж! державних оргашв
приватизацн.
Вдосконалення шформацшних систем Фонду державного майна Укршни вщповщно до Закону Укршни "Про приватизацию державного 1 комунального майна" розб 1жност 1 м 1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що у 2018 рощ закушвля послуг стосовно вдосконалення шформацшних систем Фонду
державного майна Укршни не проводилась.
Кшьюсть договор 1в на проведения оцшки майна - р озб 1жност 1 м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що у зв'язку 31 змшами у законодавств! з питань
приватизацн було переглянуто перелш об’екпв, що шдлягають приватизацн.
Тираж видання "Державного шформащйного бюлетеня про приватизащю" - розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що було заплановано
вихщ № № 1-2, 3, 4. Фактично вийшли № № 1-2, 3-4 спарен! номери та через великий обсяг шформацп, яка шдлягае публжацп, виникла виробнича необхщн1сть у випуску
21 номера спецвипуску "Державного шформацшного бюлетеня про приватизаццо".

Кшьмсть ос1б, ям пройшли навчання та щцвшцення квашфйсацп кадр1в органов приватизацп та о а б , представнимв держави, ям беруть участь у загальних зборах
товариств, та ос1б, ям включеш до складу наглядових рад, рев1зшних ком1сш - розб1жност1 мтж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що навчання
пращвнимв Фонду державного майна УкраТни з питань ощночно'У д1яльност1 вщбуваеться згщно Закону Укра'ши "Про ощнку майна, майнових прав та професШну
оцшочну Д1яльшсть в Украйп" за напрямами визначеними виробничою необхщ ш стю з врахуванням терм!ну дн кватфжащ йних свщоцтв.__________________________

2 продукту
363
55
308
363
55
308
Звии про ощнку
1 Кшьк1сть ЗВ1ТШпро оцшку майна
од.
591
-11
-11
602
591
602
2 Юлькють договор! в кугмвл!В нутршньогосподарський
од.
обЛ1К
продажу державного майна, стан
виконання яких буде
контролюватись
302
-129
-129
302
431
431
3 Продан! об'екти, в т.ч. разом 13
од.
Зв1ти управлтського обл!ку
земельними дшянками
нес1льськогосподарського
призначення, що перебувають у
державн!й власносп, на яких
розташован1 об'екти, що
пщлягають приватизацй (згщно
ЗУ "Про приватизащю
державного майна" вщ
04.03.1992 № 2163-ХЛ)
-1
1
1
-1
Пшення Уряду
4 Продан! об'екти, для пщготовки
од.
до продажу яких залучалися
радники
12
12
12
12
5 Продан! земельн! дшянки
Договори кушвльпродажу
од.
нес!льськогосподарського
призначення або права на них,
що перебувають у державши
власносп, на яких розташован!
об'екти, що пщлягають
приватизац!! (згщно ЗУ "Про
приватизащю державного майна”
в!д 04.03.1992 № 2163-ХП)
25
25
25
25
Договори, акта приймання6 К!льк!Сть репональних в!ддглень
од.
Фонду державного майна
передач! наданих послуг
Укра'ши пщключених до едино!
комп’ютерно! мереж1 оргашв
__ приватизацп________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснения щ одо причин розб1жностей м ш фактичними та затвердженими результативними показниками
Кшьмсть зв 1Т1в про ощнку майна - розб1жност! м 1ж плановим та фактичним показником пояснюеться тим, що у зв’язку 31 зм!нами у законодавств 1 з питань приватизацп
було переглянуто лере/пк об'екпк, що П1ддягають приватизацй'. Додатково включен! об'екти приватизацп, у яких вщсутня балансова варззсть.
Кшьисть договор 1в кутвлйпродажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись - розб^жност! м1ж плановим та фактичним показником пояснюеться
тим, що загальна кшьк^сть договор1в, стан виконання яких контролювався у 2018 рощ, зменшився, тому що регюнальш В1д д 1лення Ф онду по Донецькш та ЛуганськШ
областях у наявних умовах не мають можливост1 зд1йснювати у повному обсяз 1 контроль за виконанням умов за договорами куп1вл1-продажу. Так, на виконання Указу
Президента Укра'ши вщ 14.11.2014 № 875/2014 про введения в дно р1шення РНБОУ "Про невщкладш заходи щодо стабш зацй соц|ально-економ 1чно'1 ситуацп в
Донецьк1й та Луганськш областях" з листопада 2014 року УДППЗ "Укрпошта" зупинило приймання 1 доставку поштових в1дправлень на територ1ях ДонецькоУ та
Лугансько'1 областей, ям не контролюються украшською владою. Таким чином, зазначеш репональн 1 В1ддшення позбавлеш можливосН виконувати в повному обсяз1 сво '1
повноваження з постприватизащйного контролю.

Продаж об'екти, в т.ч. разом 13 земельними дшянками несшьськогосподарського призначення, що перебувають у державной власносп, на яких розташоваш об'екти, що
тдлягаю ть приватизацп (зп дн о ЗУ "Про приватизащю державного майна" вщ 04.03.1992 № 2163-ХП ) - розб1жносп м1ж плановым та фактичным показником
пояснюеться тим, що об'екти перебувають на р!зних стад 1ях подготовки до продажу або перебувають на торгах.

Продаш об'екти, для подготовки до продажу яких залучалися радники - розбожносто мож плановым та фактичним показником пояснюеться тим, що конкурс з продажу
ПАТ "Цеоггренерго" не водбувся;_______________________________________________________________

3 ефективносп
1 Надходження кошив до
тис.грн. Зв1ти управлшського обл1ку
355019,6
268651,1
-86368,5
Державного бюджету Украши вщ
приватизацн державного майна
2 Надходження кошпв до
тис.грн. Звпи управлшського обличу
3063,0
3063,0
Державного бюджету УкраУни вщ
продажу земельных дшянок
несжьськогосподарського
призначення або прав на них, що
перебувають у державной
гласность на яких розташоваш
об'екти, що пщлягають
приватизацн (зпдно ЗУ "Про
приватизащю державного майна"
вод 04.03.1992 № 2163-ХН)_____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснения щодо причин розбожностей мож фактичными та затвердженими результативными показниками
Надходження кошпв до Державного бюджету Украши вод приватизацн державного майна - розбожносто мож планово™ та фактичним показниками пояснюються тим, що
було заплановано до продажу 431 об'ект, до конця року продано 302 об'екти, решта об'ектов перебувае на розних стадоях подготовки до продажу або перебувають на торгах.
4 ЯКОСТ1
1 Р1вень виконання планових
вщс.
Зв1ти управлшського обл1ку
ООО
75,7
-24,3
обсягтв надходження кошт!в вщ
приватизацй державного майна
до Державного бюджету УкраОни______________________________________________________________
2 Р|вень виконання планових
вщс.
Зв1ти управл1нського обл!ку
100
100
обсяпв надходження коштов до
Державного бюджету Украши вод
продажу земельных дшянок
нес1льськогосподарського
призначення або прав на них, що
перебувають у державнш
гласность на яких розташоваш
об'екти, що пщлягають
приватизацн (згтдно ЗУ "Про
приватизащю державного майна"
вщ 04.03.1992 № 2163-ХП)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснения щ одо причин розб1жностей м1ж фактичными та затвердженими результативными показниками
Ивень виконання планових обсяпв надходження коптив В1Д приватизацн державного майна до Державного бюджету Украши - розб1жносп м!ж плановим та фактичним
показниками пояснюються тим, що було заплановано до продажу 431 об'ект, до кшця року продано 302 о б ’екти, решта об'екпв перебувае на р1зних стадк х пщготовки до
продажу або перебувають на торгах.
Анал13 стану виконання результативных показншав

У 2018 рощ Фондом державного майна УкраТни перераховано вщ приватизацп державного майна до Державного бюджету УкраТни - 268 651,1 тис.грн., що складае 75,7%
виконання планового показника (355 019,6 тис.грн).
Розб 1жност 1 М1ж плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що було заплановано до продажу 431 об'ект, до кщця року продано 302 об'екти, решта
об'екпв перебувае на р1зних стад1ях пщготовки до продажу або перебувають на торгах.
Вщ продажу земельних дшянок несшьськогосподарського призначення, що перебувають у державшй власносн, на яких розташоваш об'екти, що пщлягають приватизацп
до Державного бюджету перераховано - 3 163,1 тис.грн. Виконання планового показника (3 163,1 тис.грн.) становить 100%.

9.

Видатки у розр!з1 адмшютративно-терпор1альних одиниць

Пояснения щодо причин вщхилення М1Ж касовими видатками та затвердженими у паспорт! бюджетно!' програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетно!' програми.
У 2018 рощ Фондом державного майна УкраТни перераховано вщ приватизацп державного майна до Державного бюджету Укршни - 268 651,1 тис.грн., що складае 75,7%
виконання планового показника ( 355 019,6 тис.грн).
Розб 1жност 1 М1Ж плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що було заплановано до продажу 431 об'ект, до юнця року продано 302 об'екти, решта
об'екпв перебувае на р1зних стад 1ях пщготовки до продажу або перебувають на торгах.
07.03.2018 набрав чинносн Закон Укршни "Про приватизащю державного 1 комунального майна”. Вщповщно до норм даного закону об'екти, яю планувалися на
приватизацию 13 земельними дщянками, були включен! без земельних дшянок. Вщ продажу земельних дшянок несшьськогосподарського призначення, що перебувають у
державнш власност1, на яких розташоваш об'екти, що пщлягають приватизацп до Державного бюджету УкраТни перераховано - 3 163,1 тис.грн. Виконання планового
показника (3 163,1 тис.грн.) становить 100%.

1 Зазначаються вс! напрями використання бюджетних к о п тв , затверджен! у паспорт! бюджетно'! програми

В. о. Голови Фонду державного майна
УкраТни

Начальник Управлшня
фшансово-економЁчноТ роботи та
бухгалтерського облику - головний бухгал
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