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Висновок 

Міністерства фінансів України 

до проекту  постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 611» 

 

Розробник проекту акта: Фонд державного майна України. 

Суть проекту акта 

Проект постанови розроблено з метою підтримки підприємців, які потрапили 

під дію карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Так, проектом постанови запропоновано збільшити відсоток орендної плати, 

що нараховується орендарям за орендоване нерухоме державне  майно та території 

аеропортів для розміщення кафе, барів, буфетів, кафетеріїв,  закусочних, ресторанів 

та офісних приміщень.    

Також проектом постанови запропоновано значно розширити коло орендарів, 

яким зменшується розмір орендної плати на час карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                

SARS-CoV-2. 
 

1. Оцінка впливу на показники бюджетів 
 

Реалізація положень проекту акта може призвести до зменшення надходження 

до державного бюджету коштів у вигляді надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном. 
 

2. Вартісна величина впливу на показники бюджетів 
 

Розробником частково подані фінансово-економічні обґрунтування щодо 

впливу запропонованих змін на показники державного бюджету. 

Розробником не надано розрахунків щодо зменшення надходжень до 

державного бюджету, пов’язаних із розширенням кола орендарів, які звільняються 

від сплати орендної плати на період карантину, та розширення об’єктів, які 

передаються в оренду за зниженим розміром орендної плати.    
 

3.  Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у 

відповідному бюджетному періоді проекту акта у разі його прийняття 
 

Реалізація положень проекту акта у поточному бюджетному періоді може 

призвести до зменшення надходження до державного бюджету коштів у вигляді 

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном. 
  

4. Зауваження та пропозиції до проекту акта  
 

 Відповідно до підпункту 34 пункту 1 статті 29 Бюджетного кодексу України 

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 
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та іншим державним майном зараховують до загального фонду державного 

бюджету України.   

Фактичні надходження коштів у вигляді  орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном у 2020 році  склали 

1,3 млрд грн, що становило лише 31,7% річних планових показників на 2020 рік. 

Однією з причин невиконання планових показників з надходження коштів у 

вигляді  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном  є розширення кола потенційних орендарів, які мають пільгові 

умови щодо розміру орендної плати.  

 Таким чином, звільнення  окремих орендарів від сплати орендної плати та 

збільшення державних об’єктів, які передаються в оренду за зниженим розміром 

орендної плати,  може призвести до недонадходження коштів до державного 

бюджету України та потребуватиме визначення додаткових джерел надходжень 

державного бюджету для досягнення його збалансованості відповідно до вимог 

статей 7 та 27 Бюджетного кодексу України. 

Враховуючи викладене, проект постанови в частині розширення кола 

орендарів, яким зменшується розмір орендної плати на час карантину, не 

підтримується. 

 

5. Узагальнений висновок 
 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р.                                                                              

№ 611» погоджується із  зауваженнями. 
 

 

Міністр фінансів України                                                       Сергій МАРЧЕНКО 
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