
Звіт 

про базове відстеження результативності 

наказу Фонду державного майна України 

від 18 травня 2021 року № 828 

«Про затвердження критеріїв для визначення об'єктів державної 

власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов 

оренди приймається Фондом державного майна України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2021 р. 

за № 723/36345 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта  

 

Наказ Фонду державного майна України від 18 травня 2021 року № 828  

«Про затвердження критеріїв для визначення об'єктів державної власності, 

щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається 

Фондом державного майна України» (далі – Наказ). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

Фонд державного майна України (далі – Фонд). 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

 Наказ розроблено з метою забезпечення централізованого підходу у 

прийнятті рішень щодо затвердження додаткових умов оренди безпосередньо 

Фондом державного майна України (крім випадків, коли такі умови 

затверджуються Кабінетом Міністрів України для оренди єдиних майнових 

комплексів) як центрального органу виконавчої влади із спеціальним 

статусом, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері оренди. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

 

З 04 червня 2021 року по 20 грудня 2022 року. 

 

5. Тип відстеження 

 

Базове 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 

 

Відстеження результативності здійснено шляхом моніторингу кількості 

звернень про затвердження додаткових умов до договорів оренди державного 

майна, кількості затверджених Фондом державного майна України додаткових 

умов до договорів оренди державного майна та кількості відмов у 

затвердженні додаткових умов до договорів 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 04 червня 2021 року по 20 грудня 

2022 року, а саме: 

 

1. Кількість звернень про затвердження додаткових умов до 

договорів оренди державного майна – 70. 

2. Кількість затверджених Фондом державного майна України 

додаткових умов до договорів оренди державного майна – 45. 

3. Кількість відмов у затвердженні додаткових умов до договорів 

оренди державного майна – 25 . 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

На підставі відстеження результативності дії Наказу можна зробити 

висновок про встановлення централізованого підходу у прийнятті рішень 

щодо затвердження додаткових умов оренди безпосередньо Фондом 

державного майна України.  

 

 

Голова Фонду 

державного майна України                           Рустем УМЄРОВ 

 


