
 
 

Звіт 
про періодичне відстеження результативності 

наказу Фонду державного майна України від 11 червня 2012 року № 2911 
«Про внесення змін до 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 11 червня 2012 року  

№ 2911 «Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного 
майна України, його регіональними відділеннями та представництвами 
розміру плати за оренду державного майна», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2012 року за № 1077/21389 (далі – Наказ). 
 

 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
Фонд державного майна України . 

 
 3. Цілі прийняття акта 

 Наказ розроблено з метою гармонізації законодавства у сфері оренди 
державного майна. 

 Оскільки Законом України «Про Фонд державного майна України» 
встановлено, що Фонд державного майна затверджує акти оцінки (висновки 

про вартість майна), виникла потреба щодо внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 01.04.2011 № 502, в якому зазначено, що 
висновок про вартість затверджує уповноважений орган управління. Також 

встановлюється, що у разі якщо розмір орендної плати встановлюється 
відповідно до пункту 10 Методики, підприємство також надає такі 

документи: акт оцінки об’єкта оренди; копії установчих документів орендаря 
та копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру для юридичних 

осіб-орендарів, або копія паспорта для фізичної особи-орендаря; наказ 
підприємства-балансоутримувача про утворення комісії з оцінки, на якому 

розглядалися результати оцінки, його площу, інвентарний номер, балансову 
вартість, підписану керівником з головним бухгалтером цього підприємства. 

У випадку, коли об’єкт оцінки є частиною будівлі, споруди, нежитлового 
приміщення, у цій довідці також зазначається балансова та залишкова 

вартість будівлі, споруди, нежитлового приміщення та її (його) загальна 
площа. 

 
 4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 01.01.2014 по 31.12.2017 

 
 5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 
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 6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Збір статистичних даних. 
 

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи отримання даних 

 Відстеженння результативності регуляторного акта здійснювалося на 
підставі аналізу даних про укладені договори оренди. 
 

 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; 

– у 2017 році – 187. 
 

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; 
– у 2017 році – 1 205 597,81 грн. 

 
 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
 

Реалізація змін до наказу привела до надання орендарем орендодавцеві 
документів згідно із зміненим переліком документів.  

 
 

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

 


