
Підсумки роботи  
регіонального відділення у сфері оренди державного майна  

за 2016 рік 
 
 
Одним з основних напрямків у сфері управління державним майном є 

передача державного майна в оренду, яка є одним із джерел  наповнення 
державного  бюджету грошовими коштами. Для забезпечення виконання планових 
завдань з надходження коштів до державного бюджету регіональним відділенням 
постійно проводиться робота з продовження діючих та укладення нових договорів 
оренди. 

 
Протягом 2016 року регіональним відділенням укладено 169 договорів 

оренди державного майна, в тому числі:  
- 66 договорів (39 %) – за результатами вивчення попиту на об’єкти оренди 

(61 договір укладено з єдиним заявником, 5 договорів – на конкурсних засадах);  
- 103 договори (61 %) – з бюджетними установами та організаціями, що 

фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів.  
У 2015 році регіональним відділенням було укладено 116 договорів оренди 

державного майна, в тому числі: 64 договори (55 %) за результатами вивчення 
попиту на об’єкти оренди та 52 договори (45 %) з бюджетними організаціями та 
установами. 

 
Також регіональним відділенням постійно проводиться робота щодо 

продовження терміну дії договорів оренди. 
Протягом 2016 року продовжено термін дії 177 договорів оренди, в тому 

числі 98 договорів, які відповідно до ст.11 Закону України “Про оренду державного 
та комунального майна” потребували проведення оцінки об’єктів оренди та 
здійснення перерахунку орендної плати. 

 
Крім того, у зв’язку з реформуванням органів влади, насамперед органів 

МВС, юстиції, Держпродспоживслужби та деяких інших регіональним відділенням 
вносились відповідні зміни до діючих договорів оренди. Протягом  2016 року було 
укладено 51 договір про внесення змін до договорів оренди щодо реорганізації 
органів влади. 

 
За звітний період припинено дію 189 договорів оренди, 49 з яких – договори, 

які були зняті з контролю у зв’язку зі зміною власника майна (ПАТ 
“Укрзалізниця”). 

 
Всього станом на 31.12.2016 р. в Реєстрі договорів оренди державного 

майна, розташованого на території Чернігівської області, обліковувалось 678 
договорів оренди державного майна, з них: 

- 617 договорів оренди державного майна (91% загальної кількості) укладено 
регіональним відділенням, у т.ч. 1 договір цілісного майнового комплексу;  

- 61 договір укладено державними підприємствами, організаціями та 
установами, а також військовими частинами Збройних сил України.  
 


