
 

Звіт  

про повторне відстеження результативності постанови  

Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 906 

 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 

державного майна» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 906 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 

майна». 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 
3. Цілі прийняття акта 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі - 

проект постанови) розроблено з метою забезпечення виконання вимог частини 
шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», в редакції Закону України від 21 квітня 2011 р. № 3269-VІ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин», 
та частини другої прикінцевих положень останнього. 

Набрання чинності Законом України від 21 квітня 2011 р.   № 3269-VІ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних 

відносин» зумовило необхідність затвердження Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, що досі належало до повноважень Фонду 

державного майна, Кабінетом Міністрів України. 

Постанова передбачає затвердження Порядку проведення конкурсу на 
право оренди державного майна, яким встановлюються засади проведення 

конкурсу, вимоги щодо складу і діяльності конкурсної комісії, вимоги до 

учасників конкурсу та регламентуються інші організаційні заходи, пов'язані з 

проведенням конкурсу на право оренди державного майна. 
 

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 надходження коштів від оренди 

державного майна здійснюється у розрізі орендодавців, за інформацією 

Державного казначейства України. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Протягом ІІ півріччя 2011 року кількість нових укладених договорів 

оренди державного майна становила 2320 договорів, з яких 63 договори 
укладено за результатами конкурсу. Протягом 2012 року загальна кількість 

нових договорів становила 4538 договорів, 183 з яких укладено за результатами 

конкурсу. 
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 постанови було створено єдиний механізм 

визначення орендарів державного майна на конкурсних засадах із 
забезпеченням визначення орендної плати на ринкових засадах та, відповідно, 

відбулося збільшення надходжень до Державного бюджету України. 

 

 
Голова Фонду               О. Рябченко 

 


