
Звіт  

про повторне відстеження результативності  

наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку 

надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» від 05 червня 2012 

року №825.  

 
1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку 
надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення 

невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» від 05 червня 2012 

року №825.  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 
3. Цілі прийняття акта 

Наказу розроблено з метою врахування при розгляді звернень 

орендарів стосовно надання їм згоди орендодавця державного майна на 
здійснення невід’ємних  поліпшень орендованого державного майна вимог 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 

2011 р. № 3038-VI та Порядку затвердження проектів будівництва і 
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560 в частині експертизи кошторисної 

частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень. 

Наказом, зокрема, передбачається: 

надання орендарем орендодавцю звіту за результатами експертизи 

кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних 

поліпшень; 

здійснення зазначеної експертизи незалежно від того, за рахунок яких коштів 

фінансуються зазначені поліпшення; 

першочергове використання для здійснення поліпшень, які збільшують 

вартість орендованого державного майна, амортизаційних відрахувань на 

орендоване державне майно. 

 



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 

шляхом моніторингу та аналізу згод орендодавця на здійснення поліпшень. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Кількість наданих орендарям згод орендодавця на здійснення 

поліпшень становить 61. 

Вартість погоджених поліпшень становить 125471526,7 грн. 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Реалізація змін до наказу привела до більш обґрунтованого надання 
орендодавцем згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 

майна. 

 
 

 

 

Голова Фонду                                                                      О.  Рябченко 
 


