
 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту постанови 

Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін у додаток 2 до 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Діяльність засобів масової інформації та інформаційних агентств в 
Україні врегульовано різними нормативно-правовими актами, що 

обумовлене специфікою діяльності кожного з них. Однак загалом 
направленість діяльності кожного визначається  необхідністю видачі 

інформаційного продукту споживачеві широкого загалу. Кінцевим 
продуктом роботи як засобів масової інформації, так і інформаційних 

агентств є доведення до споживача інформації оформленої у різному вигляді. 
Запропонований проект постанови спрямований на конкретизацію окремих 

положень додатку 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне 
майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 04 жовтня 1995 року № 786. 
Необхідність правового врегулювання проблеми обумовлена 

розвитком інформаційного ринку.  

 
2. Мета і шляхи її досягнення 

Основною метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної 

плати за державне майно та пропорції її розподілу»  (далі – проект постанови; 
акт) є врегулювання питання оплатної передачі у користування державного 

нерухомого майна інформаційним агентствам. 
З метою досягнення основної мети цим проектом постанови 

пропонується внести зміни до додатку 2 до Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786, де 
передбачатиметься орендна ставка за використання державного нерухомого 

майна інформаційними агентствами. 
 

3. Правові аспекти 

У даній сфері суспільних відносин діють: 
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV; 

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 
 10 квітня 1992 року N 2269-XII; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 
«Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу». 
Виходячи із змісту проекту акта реалізація акта не передбачає  

внесення змін до інших чинних актів або визнання актів такими, що втратили 
чинність.  
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4. Фінансово-економічне ґрунтування 
Видання та реалізація цього акта не потребує додаткових витрат з 

Державного бюджету України. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта не зачіпає інтереси інших органів.  

 
6. Регіональний аспект 

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. 

 
6

1
.      Запобігання дискримінації 

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки 
дискримінації. 

 

7.      Запобігання корупції 
Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних 

правопорушень та не потребує проведення антикорупційної експертизи. 
 

8. Громадське обговорення 
Проект постанови було оприлюднено з метою одержання зауважень та 

пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та відповідно до Порядку проведення консультацій 
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 
2010 року № 996. 
 

9. Позиція соціальних партнерів 
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не 

потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від 
всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань 

організацій роботодавців. 
 

10. Оцінка регуляторного впливу 
 Запропоновані у проекті акта зміни дадуть змогу забезпечити належне 

регулювання питань, пов’язаних із оплатною передачею інформаційним 
агентствам  у користування державного нерухомого майна. 

Проект постанови є регуляторним актом та потребує погодження 
Державною регуляторною службою України. 

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не 
прогнозується. 
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1
. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Проект акта не впливає на ринок праці.  
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11. Прогноз результатів 

Видання постанови Кабінету Міністрів України дозволить 
конкретизувати орендну ставку для інформаційних агентств та врегулює 

питання оплатної передачі інформаційним агентствам у користування 
державного нерухомого майна. 

 
 

Голова Фонду                                                              І. Білоус 
 

"___" _________________ 2016 р. 
 


