
 

Звіт  

про повторне відстеження результативності наказу Фонду державного майна 

України від 01 квітня 2011 р. № 502 «Про затвердження Порядку погодження 

Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та 

представництвами розміру плати за оренду державного майна» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 01 квітня 2011 р. № 502 «Про 
затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його 

регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду 

державного майна». 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 
3. Цілі прийняття акта 

Пунктом 2 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 

державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 

жовтня 1995 р. № 786 (далі – Методика), передбачено необхідність погодження 
з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», розміру орендної плати за нерухоме 

майно (будинки, споруди, приміщення) у разі, якщо орендодавцем такого 
майна є державне підприємство. 

З метою реалізації зазначених повноважень Фондом державного майна 

було розроблено наказ «Про затвердження Порядку погодження Фондом 

державного майна України, його регіональними відділеннями та 
представництвами розміру плати за оренду державного майна». 

Розроблений Порядок погодження Фондом державного майна України, 

його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за 
оренду державного майна (далі - Порядок) передбачає: 

1. Оптимізацію часу, необхідного для проведення відповідних процедур. 

2. Оновлення та затвердження єдиних форм для здійснення необхідних 

розрахунків. 
3. Визначення та конкретизацію передбачених законодавством обов'язків 

органів приватизації під час проведення відповідних процедур. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 01.03.2013 по 31.03.2013. 

 

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 

Моніторинг стану виконання плану з надходжень коштів від оренди 

державного майна здійснюється у розрізі орендодавців, за інформацією 

Державного казначейства України. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Станом на 01 квітня 2013 року кількість погоджених договорів оренди 

державного майна, орендодавцями якого виступають не органи приватизації, 
становить 2533 договори із загальної кількості 23475 чинних договорів.  

У цілому від оренди державного майна до Державного бюджету у 

2011 році надійшло 854,812 млн грн (порівняно з 606,344 млн грн у 2010 році). 
Протягом 2012 року надходження до державного бюджету від оренди майна 

становили 1 060, 329 млн грн, а протягом 1 кварталу 2013 року – 264,757 млн 

грн, що становить 31,7 % річного завдання. Зазначену інформацію офіційно 

підтверджено Державною казначейською службою України. 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

У результаті прийняття зазначеного наказу було забезпечено реалізацію 
повноважень Фонду щодо погодження розрахунків орендної плати у випадках, 

коли орендодавцем державного майна виступає не орган приватизації, а також 

запроваджено дієвий контроль за встановленням обґрунтованих орендних 
ставок відповідно до Методики, що в свою чергу підвищує ефективність 

використання державного майна. 

 

 
Голова Фонду               О. Рябченко 

 


