
 
Звіт 

про періодичне відстеження результативності 
постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна» 

 
1. Вид та назва регуляторного акта  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 

державного майна» (далі – Постанова). 
 

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

 

3. Цілі прийняття акта 
 Постанову розроблено з метою забезпечення виконання вимог частини 

шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна», в редакції Закону України від 21 квітня 2011 року № 3269-VI «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних 
відносин», та частини другої прикінцевих положень останнього. 

 Набрання чинності Законом України від 21 квітня 2011 року № 3269-VI 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних 

відносин» зумовило необхідність затвердження Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна, що досі належало до 

повноважень Фонду державного майна України, Кабінетом Міністрів 
України. 
 Постанова передбачає затвердження Порядку проведення конкурсу на 

право оренди державного майна, яким встановлюються засади проведення 
конкурсу, вимоги щодо складу і діяльності конкурсної комісії, вимоги до 

учасників конкурсу та регламентуються інші організаційні заходи, пов’язані з 
проведенням конкурсу на право оренди державного майна. 

 
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. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи отримання даних 
Відстеження результативності здійснено шляхом моніторингу:  
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- кількості оголошень про проведення конкурсів на право 
оренди державного майна;  

-  кількості договорів  оренди державного майна, укладених після 
проведення конкурсів; 

- розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з 
використанням майна шляхом передачі його в оренду за результатами 

конкурсу. 
Спосіб отримання даних: надання інформації орендодавцями 

державного майна  – регіональними відділеннями Фонду державного майна 

України. 
   

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники, а саме:  
1. Кількість оголошень про проведення конкурсів на право оренди 

державного майна: 
–   у 2014 році – 193; 

– у 2015 році – 169; 
– у 2016 році – 225. 

 
2. Кількість договорів оренди державного майна, укладених після 

проведення конкурсів: 

 –  у 2014 році – 122; 
 –  у 2015 році – 123; 

 –  у 2016 році – 155. 
 

3. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з 
використанням майна шляхом передачі його в оренду за результатами 

конкурсу (наростаючим підсумком): 
–   у 2014 році – 20 536 969,26 грн; 

– у 2015 році – 68 707 053,59 грн (з урахуванням показника 2014 року); 
– у 2016 році – 96 419 149,22 грн (з урахуванням показників 2014 та 

2015 років). 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

На підставі відстеження результативності дії Постанови можна зробити 

висновок про створення єдиного механізму визначення орендарів державного 
майна на конкурсних засадах із забезпеченням визначення орендної плати на 

ринкових засадах. Крім того, відбулося збільшення надходжень до 
Державного бюджету України від оренди об’єктів, договори по яким були 

укладені за результатами конкурсу. 
 

 
В. о Голови Фонду 

державного майна України                           В. Трубаров 


