
 
Звіт  

про базове відстеження результативності  
постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 440  

«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 25.03.2009 № 316» 

 
1. Вид та назва регуляторного акта  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 440 «Про 
внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
25.03.2009 № 316». 
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України 
 
3. Цілі прийняття акта 

Прийняття зазначеної Постанови обумовлено необхідністю вжиття 
оперативних заходів з метою отримання коштів від орендної плати до 
державного бюджету України. 

В 2010 році планові надходження коштів до державного бюджету від 
оренди державного майна передбачені у сумі 650 млн грн. У першому 
кварталі 2010 року за даними Державного казначейства до державного 
бюджету надійшло 136,26 млн грн. При збереженні діючої пільги для 
орендарів (застосування до кінця року понижувального коефіцієнту 0,45 до 
більшості орендних ставок за нерухоме майно) та незмінності норм 
законодавства можна очікувати в цілому за рік надходження за чинними 
договорами оренди 545 млн грн, що менше за очікуваний розмір виконання 
бюджетного завдання. 

Аналіз показав, що збільшення з 1 липня 2010 р. понижувального 
коефіцієнту з 0,45 до 0,8 для орендарів, які не належать до суб'єктів малого 
бізнесу, разом з іншими заходами (укладенням нових договорів, стягнення 
заборгованості тощо) дозволить виконати бюджетне завдання. 
  
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 22.05.2010 по 22.06.2010. 
 
5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 
 
6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Збір статистичних даних. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи отримання даних 

Актом, результативність якого відстежується, затверджено зміни до 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 316, що 



передбачають з червня 2010 р. підвищення понижувального коефіцієнту з 
0,45 до 0,8, яке не торкнеться суб'єктів малого бізнесу щодо яких діє 
мораторій на підвищення орендної плати. 

Фонд державного майна України здійснює моніторинг орендодавців 
щодо стану виконання плану з надходжень коштів від оренди державного 
майна та отримує інформацію у Державному казначействі України. 

Інформація про стан виконання плану з надходжень коштів від оренди 
державного майна надається орендодавцями за встановленою формою та 
вноситься до ІППС «Етап-ОРЕНДА», що ведеться Фондом державного 
майна України. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Результативність даного регуляторного акта визначається такими 
кількісними показниками: 

 
1. Розмір надходжень до Державного бюджету України. 

Стан виконання плану з надходження коштів від оренди державного 
майна до Державного бюджету суттєво відстає від затвердженого графіку, 
при цьому пожвавлення ринку оренди державного майна, що має місце 
останнім часом не зможе забезпечити вчасне вирівнювання ситуації. За 
таких обставин встановити результативність регуляторного акта вбачається 
можливим при повторному аналізі, що буде проведений через рік після 
набрання чинності. 

 
2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта. 

Дія акту на сьогодні поширюватиметься на 3319 суб’єктів 
господарювання. 

 
3. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання задля 
виконання вимог акта. 

Додаткової витрати коштів не передбачається як для суб’єктів 
господарювання, так і з Державного бюджету України.  
 
4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основними положеннями акта. 

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 
постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 316», аналіз 
регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено 
на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет 
(www.spfu.gov.ua). 
 

Фонд державного майна України на запити надає необхідні 
роз'яснення щодо норм регуляторного акта у вигляді відповідей на письмові 
та усні запити. 



 
4. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей. 

Реалізація постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 440 
«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
25.03.2009 № 316» за рахунок часткового збільшення розміру знижувального 
коефіцієнта для суб’єктів господарювання (крім суб’єктів малого 
підприємництва) надасть змогу відкоригувати стан виконання плану з 
надходжень від орендної плати та збільшить розмір таких надходжень до 
Державного бюджету України. В цілому аналіз результативності акта 
доцільніше провести через рік після набрання чинності. 
 


