
 
Звіт 

про повторне відстеження результативності 
постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 732 

«Про внесення зміни у додаток 2 до Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу» 

 
 

1. Вид та назва регуляторного акта  
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 732 

«Про внесення зміни у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу» (далі – Постанова). 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України (далі – Фонд). 

 
3. Цілі прийняття акта 

 Постанову розроблено з метою врегулювання питання оплатної 
передачі у користування державного нерухомого  майна інформаційним 

агентствам, забезпечення рівних умов організації діяльності як 
інформаційних агентств, так і засобів масової інформації.  

 Для досягнення зазначеної мети Постановою внесено зміни у додаток 2 
до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 
жовтня 1995 року № 786, якими запроваджено орендну ставку за 

використання державного нерухомого майна інформаційними агентствами. 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 01.12.2017 по 30.11.2018 
 

5. Тип відстеження 
Повторне 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 регіональними відділеннями із 

інформаційними агентствами, та розміру надходжень від орендної плати до 
державного бюджету. 

Спосіб отримання даних: надання інформації орендодавцями 

державного майна  – регіональними відділеннями Фонду щодо кількості 
договорів оренди, укладених регіональними відділеннями з інформаційними 

агентствами, та надходжень від орендної плати до державного бюджету. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники, а саме: загальна кількість чинних договорів 
оренди – 3, розмір відрахувань до державного бюджету (за період з 

01.12.2017 по 30.11.2018) – 314,42 тис. грн. 
 

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

На підставі відстеження результативності дії  Постанови можна зробити 
висновок про врегулювання оплатної передачі у користування державного 

нерухомого майна інформаційним агентствам, забезпечення рівних умов для 
організації діяльності інформаційних агентств, зменшення фінансового 

навантаження на орендарів державного майна – інформаційні агентства, а 
також забезпечення стабільних надходжень до державного бюджету. 

Крім того, проаналізувавши статистичні дані про розмір надходжень до 
державного бюджету від договорів оренди, укладених з інформаційними 

агентствами, можна зробити висновок про збільшення надходжень до 
державного бюджету порівняно із базовим відстеженням. 

 
 
В. о.  Голови Фонду 

державного майна України                       В. ТРУБАРОВ 
 


