
Звіт 
про періодичне відстеження результативності 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 року № 253 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. 

№ 629 і від 4 жовтня 1995 р. № 786» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта  
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 року № 253 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 
1995 р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р. № 786»  (далі – Постанова). 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 
 
3. Цілі прийняття акта 

 Постанову розроблено на виконання Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження 

господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних 
представництв та консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних міжурядових організацій в Україні» з метою приведення 
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та врегулювання 

питання передачі в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування 

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, 
представництв міжнародних організацій в України Державного управління 

справами дипломатичним представництвам та консульським установам 
іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в 
Україні. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 18.04.2013 по 18.05.2018 
 

5. Тип відстеження 
Періодичне 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 здійснено шляхом моніторингу кількості 
договорів оренди, укладених Державним підприємством «Генеральна 
дирекція з обслуговування іноземних представництв» (далі – ДП «ГДІП»)  з 

дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних 
держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні, з 

моменту набрання чинності постановою. 
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Моніторинг кількості укладених договорів оренди 
здійснюється у розрізі років укладення договорів, за інформацією наданою 

ДП «ГДІП». 
 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 За період виконання заходів з відстеження результативності Постанови 
ДП «ГДІП» укладено 68 договорів оренди з дипломатичними 
представництвами та консульськими установами іноземних держав, 

представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні, а саме: 
–   у 2013 році – 15; 

– у 2014 році – 10; 
– у 2015 році – 11; 

– у 2016 році – 13; 
– у 2017 році – 15; 

– у 2018 році – 4. 
 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
 Прийняття Постанови дало змогу врегулювати питання передачі в 
оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна 

державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних 
представництв та консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних організацій в України Державного управління справами 
дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних 

держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні. 
 

 
В. о. Голови Фонду 

державного майна України                           В. Трубаров 
 


