
 

 

Звіт 

про базове відстеження результативності 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630 

«Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно»  

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630 

«Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» (далі – 

Постанова). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Постанова розроблена з метою створення єдиного організаційно-

економічного механізму справляння плати за оренду державного майна. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 16.06.2021 по 15.06.2022. 

 

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 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 

моніторингу кількості договорів оренди, укладених, пролонгованих або до 

яких було внесено зміни із застосуванням положень Постанови. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники за період з 16.06.2021 по 15.06.2022, а саме:  

1.  Кількість договорів оренди, під час укладення яких застосовувалась 

Постанова, – 610. 

2. Кількість договорів оренди, під час внесення змін до яких 

застосовувалась Постанова, – 218.  

3. Кількість договорів оренди, під час продовження яких 

застосовувалась Постанова, – 1466.  

4. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, –  

64,27 млн грн. 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

На підставі базового відстеження результативності дії Постанови можна 

зробити висновок про те, що у результаті прийняття зазначеної Постанови: 

1. Створено нормативно-правове підґрунтя для можливості 

перерахунку орендної плати у разі зміни саме розміру орендної ставки. 

2. Забезпечено перехід у користуванні між Методикою розрахунку 

орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786, яка 

втратила чинність, та Методикою розрахунку орендної плати за державне 

майно, затвердженою Постановою, розробленою на виконання частини 

другої статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна». 

 

 

Голова Фонду 

державного майна України                Рустем УМЄРОВ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n347
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