
Звіт  

про повторне відстеження результативності  

наказу Фонду державного майна України  «Про внесення змін до Порядку 

погодження Фондом державного майна України, його регіональними 
відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного 

майна» від 11.06.2012 № 2911. 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку 

погодження Фондом державного майна України, його регіональними 
відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного 

майна» від 11.06.2012 № 2911. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Наказ Фонду державного майна «Про внесення змін до Порядку 

погодження Фондом державного майна України, його регіональними 

відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного 
майна» розроблено з метою гармонізації законодавства у сфері оренди 

державного майна. 

Оскільки  Законом України «Про Фонд державного майна України» 

встановлено, що Фонд державного майна України затверджує акти оцінки 
(висновки про вартість майна) виникла потреба щодо внесення змін до 

наказу Фонду державного майна України від 01.04.2011 № 502, в якому 

зазначено, що висновок про вартість затверджує уповноважений орган 
управління. Також встановлюється, що у разі якщо розмір орендної плати 

встановлюється відповідно до пункту 10 Методики – підприємство також 

надає такі документи: акт оцінки об’єкта оренди; копії установчих 

документів орендаря та копія виписки або витягу з Єдиного державного 
реєстру  для юридичних осіб-орендарів, або копія паспорта (с. 1, 2, 11) для 

фізичної особи-орендаря; наказ підприємства-балансоутримувача про 

утворення комісії з оцінки відповідно до вимог пункту 21 Методики оцінки; 
протокол засідання комісії з оцінки, на якому розглядалися результати 

оцінки; довідка підприємства-балансоутримувача про повне найменування 

об’єкту оцінки, його площу, інвентарний номер, балансову вартість, 

підписану керівником з головним бухгалтером цього підприємства. У 
випадку коли об’єкт оцінки є частиною будівлі, споруди, нежитлового 

приміщення, у цій довідці також зазначається балансова та залишкова 



вартість будівлі, споруди, нежитлового приміщення та її (його) загальна 

площа. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 16.07.2012 по 30.09.2013. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Збір статистичних даних. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи отримання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на 

підставі аналізу даних про укладені договори оренди. 

  
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Конкретизація переліку документів які надають орендарі орендодавцеві 

державного майна для погодження розрахунку орендної плати. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Реалізація змін до наказу привела до надання орендарем орендодавцеві 

документів згідно із зміненим переліком документів.  
 

 

 
Голова Фонду                                                                      О.  Рябченко 

 


