
Звгг про виконання паспорта бюджетно! програми станом на 1 с1чня 2020 року

1. 661 Фонд державного майна Укра'ши

2.

(КПКВК ДБ) 

6611000

(найменування головного розпорядника)

Апарат Фонду державного майна Укра'ши

3.

(КПКВК ДБ) 

6611010

(найменування вёдповёдального виконавця)

0411 Керёвництво та управлёння у сферё державного майна

4.

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

Цёлё державно! полётики, на досягнення яких спрямовано реалёзацёю бюджетно! програми

№ з/п Цёль державно! полётики

Организация управления державною власнёстю

5. Мета бюджетно!' програми

Реалёзацёя державно! полётики у сферё оренди, використання та вёдчуження державного майна, управлёння об'ектами державно! власностё, у тому числё корпоративними правами 
держави щодо об'ектёв державно! власностё, що належать до сфери його управлёння.

6. Завдання бюджетно! програми

№ з/п Завдання

1 Удосконалення управлёння державною власнёстю

2 Ведения облёку об'ектёв державно! власностё

3 Проведения опёнки об'ектёв оренди

4 Виконання планових завдань з надходження коштёв вёд оренди державного майна

5 Виконання планових завдань з надходження дивёдендёв

7. Видатки (надаю кредита з бюджету) та напрями використання бюджетних коштёв за бюджетною програмою
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштёв*
Затверджено у паспорт! бюджетно! 

программ
Касовё видатки(наданё кредита) Вёдхилення

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 функцёй ё завдань у сферё державного майна 332004,4 899,7 332904,1 323059,8 553,4 323613,2 -8944,6 -346,3 -9290,9
2 Ведения Единого реестру об'ектёв державно! власностё 750,0 750,0 -750,0 -750,0
3 Сплата судового збору 4589,6 60,0 4649,6 3460,0 43,5 3503,5 -1129,6 -16,5 -1146,1
4 Виконання заходёв з ёнформатизацё! 2064,8 2064,8 2812,7 15,2 2827,9 747,9 15,2 763,1



5 Погашения кредиторсько! заборгованосп, зареестровано'1 в органах ДКСУ 2,0 2,0 -2,0 -2,0
станом на 01 С1чня 2019 року (кр1м АР Крим, м. Севастополя та 
непщконтрольних територш ДонецькоГ 1 Лугансько! областей)

Пояснения щодо причин вщхилення обсяпв касових видатюв (наданих кредитив з бюджету) за напрямом використання бюджетних кошпв вщ обсяпв,
затверджених у паспорп бюджетно! програми

1. Щодо напряму використання бюджетних кошпв "Забезпечення виконання функцш 1 завдань у сфер1 державного майна".
Розб1жност1 муж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що виникла економ1я бюджетних кошпв у результату реоргашзацн репональних 
В1ддшень, внаслщок яко! вившьнилися займаш плопц примщень, що перебували в оперативному управлшш, орендоваш репональними вщдшеннями Фонду 
плопц примщень, зменшилися витрати за комуналып послуги та шил витрати, пов'язаш з утриманням установи.

2. Щодо напряму використання бюджетних кошпв "Ведения единого реестру об'екпв державно! власносн".
Розб1жносн М1ж плановим та фактичним показником пояснюються вщсунпстю законодавчо! бази (не прийнято Верховною Радою Укра'ши проекту Закону 
Укра'ши "Про внесения змш до деяких закошв Укра'ши щодо шформащйно! взаемодн" (реестр. № 5387 вщ 10.11.2016), в якш передбачено вдосконалення 
порядку ведения единого реестру об'ек'пв державно! власност1 шляхом впровадження 1нформащйно! взаемодн в електроннш форм1 м1ж 1нформацшними 
ресурсами единого державного реестру юридичних ос1б, ф1зичних ос1б - пщприемщв та громадських формувань, держателем якого е Мйпстерство юстицп 
Укра'ши, та единого реестру об'екпв державно! власносп, розпорядником якого е Фонд державного майна Укра'ши для отримання актуально! та достов1рно! 
шформацп щодо зм!н в реестрацшних даних, зокрема щодо назви, мюцезнаходження, органузащйно-правово! форми, створення, припинення юридичних ос1б 
(балансоутримувач!в державного майна), у тому числ! для надання адмппстративно! послуги.

3. Щодо напряму використання бюджетних кошпв "Сплата судового збору".
Розб1жносп м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що сума судового збору залежить вщ суми стягнення та розм1ру орендно! плати.
Протягом 2019 року мали мкце позови заяви, як1 були подан1 органами прокуратури в 1нтересах регюнальних в1ддшень Фонду та досудове врегулювання
СПОр1В.

4. * Щодо напряму "Виконання заход1в з шформатизащГ'.
Розб1жносн м!ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що протягом року було здюнено перехщ на сучасне програмне забезпечення 
бухгалтерського обл1ку.

5. Щодо напряму використання бюджетних кошпв "Погашения кредиторсько! заборгованосп, зареестровано! в органах ДКСУ станом на 01 с1чня 2019 року 
(кр1м АР Крим, м. Севастополя та непщконтрольних територш Донецько! \ Лугансько! областей").
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що ТОВ "ЛЕО" не може вщкрити рахунок у казначейськш служб! (немае постанови 
Кабшету М1ш'стр1в Украши). П1сля В1дкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в казначейськ1й служб1 можливо буде зд1Йснити погашения кредиторсько! заборгованосп.

8. Видатки (надан1 кредита) на реал1защю державних цшьових програм, як1 виконуються в межах бюджетно! програми
тис. гривень

Код
державно!

цшьово!
програми

Назва державно! цшьово! програми

Затверджено у паспорт! бюджетноТ 
програми

Касов1 видатки (надан1 кредити з 
бюджету)

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 10 и



9. Результативш показники бюджетноТ программ та анал!3 Ух виконання

№
з/п Показники Одииниця Джерело

шформацн

Затверджено у паспорт1 бюджетно! 
програми

Фактичш результативш показники, 
досягнул за рахунок касових видатк^в 

(наданих кредилв)
Вщхилення

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
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, 
управлшський обл1к

1654 1654 1654 1654

2 Кшьюсть службових автомобшв од. Постанова КМУ вщ 
26.12.2011 № 1399, 
управлшський облш

27 27 18 18 -9 -9

3 Займана площа примщень, що 
перебувае в оперативному 
управлшш

кв. м. Внутр1шньогосподарський
обл1К

24693Д 24693,2 24022,7 24022,7 -670,5 -670,5

4 Орендована площа примщень кв. м. Договори оренди 8481,6 8481,6 7877,9 7877,9 -603,7 -603,7
5 Кшьюсть вщряджень пращвниюв од. Накази про вщрядження, 

управл1нський облш
3423 3423 2260 2260 -1163 -1163

6 Вартють придбаного 
лщензованого програмного 
забезпечення антивирусного 
захисту

тис.грн. Договори, акта приймання- 
передач! наданих послуг 
/наклади!

408,4 408,4 249,8 249,8 -158,6 -158,6

7 Витрати, пов'язаш з оргашзащею 
скликання та проведения 
загальних збор1в акцюнерт 
(учасниюв) господарських 
товариств, скликаних на вимогу 
Фонду державного майна Украши

тис.грн. Управл1нський обл1к, акта 
виконаних робп

300 300 -300 -300

Пояснения щодо причин розб!жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснююються тим, що не було завершено переведения акцш товариств у бездокументарну форму юнування 

акцш, в результат! чого неможливе було скликання та проведения позачергових загальних збор!в акцюнером товариств - державою в особ! Фонду державного майна
УкраТни.

2 продукту
1 Кщькють прошвентаризованих од. Зв1ти суб'еклв управлшня 910000 910000 919167 919167 9167 9167

об'еклв державно! власносл для об’ектами державно!
внесения до единого реестру 
об'еклв державно! власносл

власносл, управлшський облж

2 Кшьшсть чинних договор!в од. Управл1нський ОбЛ1К 17569 17569 17467 17467 -102 -102
оренди, укладених органами 
приватизаций контроль за 
виконанням яких здшснюеться 
органами приватизаци як 
орендодавцями зпдно з чинним 
законодавством



3 Кшыасть одиниць придбаного 
лщензованого програмного 
забезпечення антивирусного 
захисту (лщензш кл1ентського
д о с т у п у ) ______________________________________________________________________________________________________________________

4 Кшькгсть процесуальних од. Управлшський облж 692 3 695 501 1 502 -191 -2 -193
документ (позовних заяв,
апеляцшних та касацшних скарг, 
заяв, клопотань тощо), поданих 
Фондом державного майна
У к р а ш и ____________________________________________________________________________________________________________

5 Кшьмсть скликаних на вимогу шт. Протоколи загальних збор1в 10 10 -10 -10
Фонду державного майна акцюнер1в господарських
Украши та проведених товариств
загальних зборйв акцшнерш 
(учасниюв) господарських
товариств__________________________________________________________________________________________________________________________

6 Надходження дивщещпв до тис.грн. Фшансов! плани 637329,3 637329,3 840034,9 840034,9 202705,6 202705,6
Державного бюджету Украши, господарських товариств,
нарахованих на акцн (частки, па!) управлшський облж
господарських товариств, яю е у
державной власност., по
господарських товариствах, яю
належать до сфери управлшня
Фонду державного майна Украши _______________________________________ _________________________________________________________________________________________________

7 Надходження копгпв до тис.грн. Облж ДКСУ, управлшський 1200000 1200000 1554897,7 1554897,7 354897,7 354897,7
Державного бюджету Украши вщ облж
оренди державного майна____________ ___________ ______ _____________________________________________________________________________________________________________________

Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж фактичними та затвердженими результативними показниками 

Розб1ЖНОСТ1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:

- зазначена сума включае вщрахування АТ "Об'еднана прничо-х1М1чна компашя" (передано вщ Мшютерства розвитку економжи, торпвл1 та сшьського господарства 
Украши до Фонду згщно Акта приймання-передач1 пакета акцШ (часток), що належать держав1 у статуному каштал1 акщонерного товариства АТ "Об'еднана прничо- 
х1М1чна компан1я" вщ 23.10.2019 № 35) диввдещцв до державного бюджету за результатами ф 1 нансово-господарськоТ д1яльност1 товариства у 2018 рощ;
- на виконання постанови Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 24.04.2019 № 364 "Про затвердження базового нормативу вщрахування частки прибутку, що спрямовуеться на 
виплату див1денд1в за результатами ф1нансово-господарсько1 д1яльност1 у 2018 рощ господарських товариств, у статутному каштал1 яких е корпоративш права держави"
(13 змшами внесеними постановою Каб1нету Мш1стр1в Украши вщ 04.12.2019 № 1015 "Про внесения змш та визнання такими, що втратили чиншсть, деяких постанов 
Кабшету Мш1стр1в Украши") АТ "Турбоатом", АТ "Дншровська ТЕЦ", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Укрнафтопродукт" та АТ "Харк1вобленерго" було забезпечено 
сплату/доплату до державного бюджету дивщенд1в/частини чистого прибутку за результатми фшансово-господарсько!' д1яльност! у 2018 рощ.____________________________

3 ефективност!
1 Середнш розм1р судового збору тис.грн. Управл1нський облж 6,6 20 6,9 43,5 0,3 23,5

за подання одного
процесуального документа 
(позовно! заяви, апелящйно! та 
касашйно! скарги, заяви,
клопотання тощо)__________________________________________________

2 Середня варпсть 1 Л1цензб тис.грн. Договори, акти приймання- 0,4 0,3 -0,1
кл1снтського доступу передач! наданих

____________________________________________послу 1/накладн!________________________ __________ _________________________________________________________________________________________

од. Договори, акти приймання- 920 920 920 920
передач! наданих 
послуг/ накладш

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками



4 ЯК0СТ1
1 Питома вага вщс. Звгги суб'екпв управлшня 100 101 1

про! нвенгаризованих об'екпв об'ектами державно! власносп,
державно! власноеп у загальшй управлшський обл1к
КШЬКОСТ1 О б 'бК П В , ЯК1

облшовуються в Единому реестр1
об'екпв державно! власност!_________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Р1вень виконання планових вщс. Обл1к ДКСУ, управлшський 100 129,6 29,6
обсяпв надходжень коптв вщ облж
оренди державного майна до
Державного бюджету Украши________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Ртень надходження дивщещив, вщс. Фшансов! гиани 100 132 32
нарахованих на акцп (частки, па!) господарських товариств,
господарських товариств, яю е у управлшський облж
державши власноеп, по
господарських товариствах, як1
належать до сфери управлшня
Фонду державного майна
Украши, до Державного бюджету
Укра'1ни___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Частка справ, за якими прийнято 
р1шення на користь Фонду 
державного майна Украши

В1ДС. Управлшський обл1к 100 100 72,4 33,3 -27,6 -66,7

5 Рйвень забезпечення вщс. Акт виконаних роб1т/накладн1 100 100
лйцензованим програмним 
забезпеченням антив1русного 
захисту (л1ценз!ями кл1ентського 
доступу)

6 Рйвень погашения кредиторсько! вщс. Звй про заборгован1сть за 0,9 -0,9
заборгованосн, зареестровано! в бюджетними коштами (форма
органах ДКСУ станом на 01 № 7 д)
С1ч н я  2019 року (кр1м АР Крим, 
м. Севастополя та 
непщконтрольних територ1й
Дснецько! 1 Лугансько; областей)______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж фактичними та затвердженими результативними показниками 
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:
- зазначена сума вюпочае вщрахування АТ "Об'еднана г1рничо-х1М1чна компан1я" (передано вщ Мшктерства розвитку економ1ки, торг1вл1 та сшьського господарства 
Украши до Фонду зпдно Акта приймання-передач1 пакета акц1й (часток), що належать держав1 у статуному кап1тал1 акщонерного товариства АТ "Об'еднана прничо- 
х1М1чна компашя” вщ 23.10.2019 № 35) дивщенд1в до державного бюджету за результатами фшансово-господарськоУ д1яльност1 товариства у 2018 рощ;
- на виконання постанови Кабшету М1шстр1в Украши вщ 24.04.2019 № 364 "Про затвердження базового нормативу в1драхування частки прибутку, що спрямовуеться на
виплату див1денд1в за результатами ф1нансово-господарсько1 д1яльност1 у 2018 рощ господарських товариств, у статутному каштал1 яких е корпоративш права держави" 
(13 зм1нами внесеними постановою Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 04.12.2019 № 1015 "Про внесения змш та визнання такими, що втратили чинность, деяких постанов 
Кабшету М1шстр1в УкраТни") АТ "Турбоатом", АТ "Дн1провська ТЕЦ", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Укрнафтопродукт" та АТ "Харк1вобленерго" було забезпечено 
сплату/доплату до державного бюджету дивщешйв/частини чистого прибутку за результатми фшансово-господарсько! д1яльност1 у 2018 рощ._________________________

А нал 13 стану виконання результативних показниюв



1. Щодо результативного показника затрат "Кшыасть службових автомобшв".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:
1) Аапаратом Фонду державного майна УкраТни з метою економп бюджетних кошпв послуги з оренди автомобшя не замовлялись.
2) Репональним вщдшенням (дал1 - РВ) по Донецькш обласп автомобшь втрачено внаслщок вшськових дш (вщомосн про вчинене кримшальне 
правопопрушення внесет до СДРДР за№  1201505000000118 щодо незаконнного заволодшня автоомобшем Мегзеёез-Вепг 250 О (лист Слщчого Управлшня ГУ 
МВС в Донецькш облает! вщ 19.03.2015 № 4/1715), тривае досудове розелщування.
3) Автомобшь РВ АР Крим та м. Севастополя залишився на окуповашй територй, повщомлено листом вщ 02.10.2015 № 01-08-03045.
4) 3 метою економп бюджетних копгпв РВ по ЛуганськШ обласп послуги з оренди автомобшя у 2019 рощ не замовлялися.
5) РВ по Чершвецькш обласп продано автомобшь ВАЗ 2110 у 2016 рощ на аукщош (пщеумковий протокол вщ 15.03.2016).
6) РВ по ЮровоградськШ обласп продано автомобшь ГАЗ 3110 101 Волга у 2014 рощ (протокол аукщону з продажу вщ 18.04.2014).
7) РВ по Р1вненськш обласп продано автомобшь ВМ \\,-7301 у 2014 на аукщош (протокол вщ 21.03.2014 № 01/18).
8) РВ по Запор1зькш обласп продано автомобшь, догов1р кушвлГпродажу вщ 12.04.2018, Лист Фонду державного майна Украши вщ 02.06.2018 № 10-24-10903.
9) РВ по Харклвськш обласп автомобшь продано, протокол аукщону вщ 18.03.2019.

2. Щодо результативного показника затрат "Займана площа примщень, що перебувае в оперативному управлшш".
Розб1жносп м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються реоргашзащею репональних вщдшень, внаслщок яко'1 в1дбулася оптим1зац1я зазначеноТ
ПЛОЩ1.

3. Щодо результативного показника затрат "Орендована площа прим1щень".
Розб1жносп м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються реоргашзащею репональних в1ддшень, внаслщок яко! вщбулася оптим1зац1я зазначено! 
плопц.

4. Щодо результативного показника затрат "Кшьюсть вщряджень прац1вник1в".
Розб1жносп М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються реоргашзащею репональних вщдшень, проведениям судових засщань за допомогою 
в1деоконференцп, з метою економп бюджетних кошпв питания щодо контролю та координацп репональних вщдшень вир1шувалися без вшзду на мюця, 
перенесения дата проведения загальних збор1в акщонер1в (учасникхв), у зв'язку з припиненням проваджень у справах про банкрутство, вщкладенням судових 
засщань, перенесениям збор1в та засщань комггеив кредитор1в.

5. Щодо результативного показника затрат "Вартють придбаного л!цензованого програмного забезпечення антив!русного захисту".
Розб1жност1 м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що на вщкритих торгах вщповщно до Закону Украши "Про публ1чш закушвл!" 
здшенено закушвлю лщензованого програмного забезпечення антив1русного захисту.

6. Щод результативного показника "Витрати, пов'язан1 з оргашзащею скликання та проведения загальних збор1в акщонер1в (учасник1в) господарських товариств, 
скликаних на вимогу Фонду державного майна Украши".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що не було завершено переведения акщй товариств у бездокументарну форму 
юнування акщй.



1. Щод результативного показника продукту "Кёлькёсть проёнвентаризованих об'ектёв державно! власностё для внесения до единого реестру об'ектёв державно!' 
власностё".
Розбёжностё мёж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна Украши та регёональними комёсёями при державних 
адмёнёстрацёях проводиться робота по упорядкуванню юридичних ос 16 (бёлыпе 6,0 тис.), належнёсть яких до сфери управления вёдповёдного органу державно! 
влади не пёдтверджена цим органом, ё якё можуть бути потенцёйними балансоутримувачами державного майна.
Разом з тим, слёд зазначити, що Сдиний реестр об'ектёв державно! власностё (далё - Реестр) е загальнодержавною системою облёку об'ектёв державно! власностё. 
Суб'ектами проведения ёнвентаризацё! та ведения Реестру е не тёльки структурнё пёдроздёли Фонду, а й усё органи державно! влади, тому плановий та фактичний 
показники вёдслёдковуються по всёх суб'ектах управлёння об'ектами державно! власностё.

2. Щодо результативного показника продукту "Кёлькёсть чинних договорёв оренди, укладених органами приватизацё!, контроль за виконанням яких здёйснюеться 
органами приватизацё! як орендодавцями згёдно з чинним законодавством".
Розбёжностё мёж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що показник кёлькостё договорёв оренди, укладених органами приватизацё!, надаеться 
станом на початок звётного перёоду та не розглядаеться як плановий, а використовуеться для аналёзу динамёки кёлькостё договорёв оренди.

3. Щодо результативного показника продукту "Кёлькёсть процесуальних документёв (позовних заяв, апеляцёйних та касацёйних скарг, заяв, клопотань тощо), 
поданих Фондом державного майна Украши".
Розбёжностё мёж плановим та фактичним показниками пояснюються досудовим врегулюванням спорёв мёж регёональними вёддёленнями та юридичними ё 
фёзичними особами та поданням органами прокуратури позовних заяв в ёнтересах регёональних вёддёлень Фонду.

4. Щодо результативного показника продукту "Кёлькёсть скликаних на вимогу Фонду державного майна Украши та проведених загальних зборёв акцёонерёв 
(учасникёв) господарських товариств".
Розбёжностё мёж плановим та фактичним показниками пояснюються неможливёстю скликання та проведения позачергових загальних зборёв акцёонером 
товариств - державою в особё Фонду у зв'язку ёз незавершенням переведения акцёй товариств у бездокументарну форму ёснування акцёй.

5. Щодо результативного показника продукту "Надходження дивёдендёв до Державного бюджету Украши. нарахованих на акцё! (частки, па!) господарських 
товариств, якё е у державнёй власностё по господарських товариствах, якё належать до сфери управлёння Фонду державного майна Украши".
Розбёжностё мёж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що фактична сума дивёдендёв включае:
- вёдрахування АТ "Об'еднана гёрничо-хёмёчна компанёя" (передано вёд Мёнёстерства розвитку економёки, торгёвлё та сёльського господарства Украши до Фонду 
згёдно Акта приймання-передачё пакетёв акцёй (часток), що належать державё у статутному капёталё акцёонерного товариства "Об'еднана гёрничо-хёмёчна 
компанёя" вёд 23.10.2019 № 35) дивёдендёв до державного бюджету за результатми фёнансово-господарсько! дёяльностё товариства у 2018 роцё;
- на виконання постанови Кабёнету Мёнёстрёв Украши вёд 24.04.2019 № 364 "Про затвердження базового нормативу вёдрахування частки прибутку, що 
спрямовуеться на виплату дивёдендёв за результатами фёнансово-господарсько! дёяльностё у 2018 роцё господарських товариств, у статутному капёталё яких е 
корпоративнё права держави" (ёз змёнами внесеними постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украши вёд 04.12.2019 № 1015 "Про внесения змён та визнання такими, що 
втратили чиннёсть деяких постанов Кабёнету Мёнёстрёв Украши") АТ "Турбоатом", АТ "Днёпропетровська ТЕЦ", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ
"Укрнафтопродукт" та АТ "Харкёвобленерго" було забезпечено сплату/доплату до державного бюджету дивёдендёв/частини чистого прибутку за результатами 
фёнансово-господарсько! дёяльностё у 2018 роцё.

6. Щодо результативного показника продукту "Надходження коштёв до Державного бюджету Украши вёд оренди державного майна".
Розбёжностё мёж плановим та фактичним показниками пояснюються сплатою штрафних санцёй, заборгованостё з орендно! плати за минулё перёоди, 
надходженнями коштёв вёд об'ектёв оренди, приватизацёя яких планувалась у 2019 роцё та не була здёйснена, а також укладенням договорёв оренди з умовою 
оплати орендно! плати наперед.



1. Щодо результативного показника ефективност! "Середнш розм1р судового збору за подання одного процесуального документа (позовноТ заяви, апеляцшно! та 
касацшно! скарги, заяви, клопотання тощо)".
Розб1жност1 М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що сума судового збору залежить вщ суми стягнення та розм1ру орендно! плати. 
Протягом 2019 року мали мюце позовш заяви, яю були подаш органами прокуратури в штересах регюнальних в1ддшень Фонду та досудове врегулювання
СПОр1В.

2. Щодо результативного показника ефективност! "Середня вартють 1 лщензп юпентського доступу".
Розб1ЖНОСТ1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що на вщкритих торгах вщповщно до Закону Украши "Про публ1чн1 закушвл!" 
здШснено закушвлю лщензованого програмного забезпечення анпшрусного захисзу".
1. Щодо результативного показника якосн "Питома вага прошвентаризованих об'екпв державно'1 власносп у загальнш кшькосп об'екпв, якх облковуються в 
единому реестр! об'екпв державно!' власносп".
Розб1жност1 М1Ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна Украши та репональними комьями при державних 
адмшютращях проводиться робота по упорядкуванню юридичних ос!б (бшыне 6,0 тис.), належнють яких до сфери управлшня вщповщного органу державно!' 
влади не пщтверджена цим органом, 1 яю можуть бути потенцшними балансоутримувачами державного майна.
Разом з тим, слщ зазначити, що Сдиний реестр об'екпв державно! власносп (дал1 - Реестр) е загальнодержавною системою облйсу об'екпв державно! власносН. 
Суб'ектами проведения 1нвентаризацн та ведения Реестру е не тшьки структурн1 пщроздши Фонду, а й ус1 органи державно! влади, тому плановий та фактичний 
показники вщслщковуються по вс1х суб'ектах управл1ння об'ектами державно! власносН.

2. Щодо результативного показника якосН "Р1вень виконання планових обсяг1в надходжень кошНв вщ оренди державного майна до Державного бюджету 
Украши".
Розб1жност! М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються сплатою штрафних санщй, заборгованосД з орендно! плати за минул! перюди, 
надходженнями кошНв вщ об'екпв оренди, приватизащя яких планувалась у 2019 рощ та не була здшснена, а також укладенням договор!в оренди з умовою 
сплати орендно! плати наперед.

3. Щодо результативного показника якост! "Рхвень надходження дивщенд1в, нарахованих на акщ! (частки, па!) господарських товариств, як! е у державшй 
власносп, по господарських товариствах, як1 належать до сфери управлшня Фонду державного майна Украши, до Державного бюджету Украши".
Розб1жносп М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що фактична сума див!денд1в включае:
- В1драхування АТ "Об'еднана прничо-х!м1чна компан1я" (передано вщ ММстерства розвитку економтки, торг1вл1 та сшьського господарства Украши до Фонду 
зпдно Акта приймання-передач1 пакете акщй (часток), що належать держав! у статутному каштал1 акщонерного товариства "Об'еднана г!рничо-х!м1чна 
компашя" вщ 23.10.2019 № 35) дивщещпв до державного бюджету за результатми фшансово-господарсько! д1яльност! товариства у 2018 рощ;
- на виконання постанови Кабшету Мшютрхв Украши вщ 24.04.2019 № 364 "Про затвердження базового нормативу вщрахування частки прибутку, що 
спрямовуеться на виплату дивхдендхв за результатами фшансово-господарсько! д1яльносп у 2018 роц1 господарських товариств, у статутному каштал1 яких е 
корпоративна права держави" (13 зм1нами внесеними постановою Каб|нету М1н!стр!в Украши В1Д 04.12.2019 № 1015 "Про внесения змш та визнання такими, що 
втратили чиншсть деяких постанов Кабшету ММстрхв Украши") АТ "Турбоатом", АТ "Дншропетровська ТЕЦ", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ 
"Укрнафтопродукт" та АТ "Харювобленерго" було забезпечено сплату/доплату до державного бюджету дивщендхв/частини чистого прибутку за результатами 
фшансово-господарсько! д1яльносп у 2018 рощ.
4. Щодо результативного показника якоси "Частка справ, за якими прийнято р1шення на користь Фонду державного майна Украши".
Розб1жносп м1ж плановим та фактичним показниками пояснюються досудовим врегулюванням спор1в М1ж репональними в!ддшеннями та юридичними 1 
ф1зичними особами та поданням органами прокуратури позовних заяв в 1нтересах регюнальних вщцшень Фонду.

5. Щодо результативного показника якосп "Рхвень погашения кредиторсько! заборгованосп, зареестровано! в органах ДКСУ станом на 01 схчня 2019 року (крхм 
АР Крим, м. Севастополя та непщконтрольних територ1й Донецько! 1 Лугансько! областей).
Розбхжност! М1ж плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що ТОВ "ЛЕО" не може вщкрити рахунок у казначейськш служб! (немае постанови 
Кабинету МЫстрхв Украши). П1сля вщкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в казначейськш служб! можливо буде здшснити погашения кредиторсько! заборгованост!.



10. Видатки у розр!31 адмш1стративно-терггор1альних одиниць тис.гривень

Пояснения щодо причин вщхилення обсяпв касових видатюв (наданих кредийв з бюджету) вщ обсяпв, затверджених у паспорт! бюджетно!' програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетно! програми.

У 2019 рощ фшансування Фонду державного майна Укра'ши за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Кер1вництво та управлшня у сфер1 державного 
майна" здшснювалося в межах затвердженого кошторису.
Вщповщно до визначених завдань Законом Укра'ши "Про Державний бюджет Укра'ши на 2019 рж" Фондом перераховано вщ оренди державного майна 1 554 
897,7 тис.грн, що складае 129,6% планового завдання (1 200 000,0 тис.грн).
Надходження дивщещцв до державного бюджету, нарахованих на акцн (частки, па!) господарських товаритсв, яю е у державшй власиоси по господарських 
товариствах, яю належать до сфери управлшня Фонду державного майна Укра'ши склали 840 034,9 тис.грн, що склало 132,0% планового завдання (637 239,3 
тис.грн).
Щодо погашения кредиторсько! заборгованосп в органах ДКСУ станом на 01.01.2019 (крш АР Крим, м. Севастополя та нешдконтрольних територШ Донецьхо! ?. 
Лугансько! областей в сум12,0 тис.грн Фонд державного майна Укра'ши повщомляе. Погашения пен! ТОВ "ЛЕО" у сум12,0 тис.грн можливо буде зд1йснити 
пюля в1дкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в ДКСУ (немае постанови Кабшету М1н1стр1в Укра'ши). На даний час такий рахунок не вщкрито. Пюля в1дкриття рахунку 
плануеться погасити державним органом приватизащ! зазначену заборговантсть.

* Зазначаються вс! напрями використання бюджетних кошНв, затверджеш у паспорт! бюджетно! програми
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