
 
Звіт 

про періодичне відстеження результативності 
наказу Фонду державного майна України від 01 квітня 2011 року № 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 року № 502 

«Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна 
України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру 

плати за оренду державного майна» (далі – Наказ). 
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України . 
 

3. Цілі прийняття акта 
Пунктом 2 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 

пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 04 жовтня 1995 року № 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 
України розроблено Наказ. 

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 01.01.2014 по 31.12.2016 
 

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 
Збір статистичних даних. 
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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 

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники, а саме:  
1. Кількість погоджень розміру плати за оренду державного майна, 

наданих органами приватизації: 
–   у 2014 році – 176; 

– у 2015 році – 125;  
– у 2016 році – 239. 

 
2. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з кількістю 

погоджень розміру плати за оренду державного майна, наданих органами 
приватизації: 

–   у 2014 році – 580 647,40 грн; 
– у 2015 році – 604 715,51 грн; 
– у 2016 році – 1 239 060,28 грн. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
 

У результаті прийняття Наказу забезпечено реалізацію повноважень 
Фонду державного майна 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. 

 
 

 
В. о. Голови Фонду 
державного майна України                           В. Трубаров 

 


