
Звіт
про результати базового відстеження результативності дії постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 194 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 194 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
(далі -  Постанова).

Назва виконавця заходів базового відстеження результативності
Фонд державного майна України.

Цілі прийняття акта

Головною метою прийняття регуляторного акта було удосконалення 
процедури списання об’єктів державної власності, спрямоване на підтримку 
управлінської та господарської діяльності суб’єктів господарювання та 
забезпечення інтересів держави як власника майна, розширення сфери 
застосування Порядку списання об’єктів державної власності, а також 
приведення Порядку у відповідність до норм та вимог законодавчих актів 
України.

Строк виконання заходів з відстеження
31.03.2020-30.04.2020

Тип відстеження
Базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження
«

Під час проведення базового відстеження дії Постанови застосований 
статистичний метод одержання результатів відстеження.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Дані, на основі яких відстежувалася результативність Постанови, 
отримані на підставі інформації, наданої регіональними відділеннями Фонду 
державного майна України.

Реалізація положень Постанови надала можливість запровадити 
процедуру списання окремих видів державного майна, переданого в оренду у



2

складі цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, 
організацій (їх структурних підрозділів).

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У результаті запровадження Постанови створено умови для списання 
окремих видів державного майна, переданого в оренду у складі цілісних 
(єдиних) майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх 
структурних підрозділів).

Рівень поінформованості щодо основних положень Постанови 
достатньо високий.

Витрати коштів та часу для суб’єктів господарювання і держави є 
мінімальними та пов’язані з оформленням документів, необхідних для 
реалізації положень регуляторного акта.

№,
з/п

Показники результативності 2020 рік

1 Кількість звернень від суб’єктів 
господарювання для отримання погодження 
на списання державного майна, переданого 
в оренду у складі ЄМК

7

2 Кількість об’єктів, запропонованих до 
списання

1178

3 Кількість прийнятих орендодавцями рішень 
про списання державного майна, переданого 
в оренду у складі ЄМК

1

4 Кількість списаного майна, на підставі 
рішення орендодавця про списання 
державного майна, переданого в оренду у 
складі ЄМК

226

5 Орієнтовне надходження коштів до 
Державного бюджету, отриманих за 
результатом прийнятого рішення

67,7 тис. грн

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності дії 
Постанови можна зробити висновок про її доцільність.

Впровадження цього регуляторного акта дало змогу: 
запровадити процедуру списання окремих видів державного майна, 

переданого в оренду у складі цілісних (єдиних) майнових комплексів 
державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів);



з
забезпечити виконання державою як орендодавцем 

ефективного власника належного їй майна та врахувати інтереси 
господарювання всіх організаційно-правових форм.

функцій
суб’єктів

Голова Фонду Дмитро СЕННИЧЕНКО


