Звіт
про повторне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року
№ 886 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна»
1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року
№ 886 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна» (далі – Постанова).
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Фонд державного майна України.
3. Цілі прийняття акта
Постанову розроблено з метою упередження зловживань учасниками
конкурсів на право оренди державного майна шляхом створення
необґрунтованих перешкод до укладення договорів оренди.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 01.12.2018 по 31.10.2019.
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 здійснено шляхом
моніторингу інформації, наданої регіональними відділеннями Фонду
державного майна України, стосовно кількості конкурсів, за результатами
яких було/не було укладено договори оренди державного майна, та розміру
надходжень від оренди державного майна.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного
акта, є статистичні показники за період з 01.12.2018 по 31.10.2019, а саме:
1. Кількість конкурсів, за результатами яких не було укладено договори
оренди державного майна – 28.
2. Кількість договорів оренди державного майна, укладених за
результатами проведених конкурсів – 148.
3. Кількість учасників конкурсів – 335.
4. Розмір коштів, які не повернуто учасникам конкурсів в результаті
порушень умов конкурсів (розмір гарантійного внеску) – 299 268,90 гривень.

5. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з
використанням майна шляхом передачі його в оренду за результатами
конкурсу – 25 440 575,10 гривень.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі повторного відстеження результативності дії Постанови
можна зробити висновок про досягнення мети, з якою було розроблено
Постанову, а саме упередження зловживань учасниками конкурсів на право
оренди державного майна шляхом створення необґрунтованих перешкод до
укладення договорів оренди. Так, завдяки запровадженню гарантійного
внеску для всіх учасників конкурсу спостерігається зменшення кількості
конкурсів, за результатами яких не було укладено договори оренди.
У зв’язку з прийняттям Постанови за результатами проведених
конкурсів укладено 148 договорів. Розмір надходжень до державного
бюджету за договорами, укладеними у результаті цих конкурсів, становить
25 440 575,10 гривень.
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