
 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення «Про Методику розрахунку орендної плати за використання 

комунальним майном Богородчанської селищної територіальної громади» 

     

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного 

регулювання. 

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом розробки та затвердження Методики, полягає 

у приведенні механізму нарахування та сплати орендної плати до вимог діючого 

законодавства. 

У відповідності з Законом України "Про засади державної регуляторної політики", керуючись 

ст.17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ч.12 ст.59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", встановлюються єдиний організаційно-

економічний механізм справляння та використання плати за оренду майна спільної власності 

територіальної громади селища: цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних 

підрозділів; нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень); іншого окремого індивідуально 

визначеного майна. 

 

    2. Цілі державного регулювання. 

Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є: 

забезпечення підвищення ефективності використання майна спільної власності шляхом 

передачі його в оренду фізичним і юридичним особам; 

правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що 

перебуває в спільній власності територіальної громади; 

збільшення доходів селищного бюджету і організацій, установ орендодавців; 

удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної 

плати за майно спільної власності селища; 

забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати. 

     

3.Альтернативні способи досягнення цілей 

Для вирішення даної проблеми пропонується три варіанти:  

продовження дії Методики, затвердженої в 2016 році;  

затвердження нової Методики. 

3.1.     3   2016 року значно змінилося законодавство з оренди майна, у зв'язку з чим деякі 

питання нині діючої Методики втратили свою актуальність. Крім того, зросла вартість 

нерухомого майна та плата за оренду майна приватної форми власності. 

      У розробленому проекті Методики розрахунку плати за оренду майна спільної власності 

територіальної громади селища, враховані всі зміни в законодавстві та положення на ринку 

цін за оренду нерухомості в регіоні. При збільшенні надходжень від орендної плати, з'явиться 

можливість витрачати більше коштів па відновлення майна спільної власності селища. 

З двох способів, пропонується другий, як самий оптимальний. 

    

4. Опис механізмів, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні 

заходи. 

     Механізмом досягнення цілей регулювання с затвердження Методики розрахунку та 

порядок використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності 

територіальної громади  селища. 

Механізмом, який забезпечить ефективне розв'язання визначеної проблеми шляхом 

прийняття запропонованого регуляторного акта с механізм, зазначений у положеннях Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності". 



 

Одним із важливих його моментів є аналіз сформованої ситуації, розробка ставок за оренду 

майна спільної власності територіальних громад, та механізму справляння та використання 

плати за оренду майна. 

Таким чином, вирішення вищезазначеної проблеми буде розв'язано шляхом прийняття 

відповідного рішення сесією селищної ради, з дотриманням вимог Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" та інших актів 

законодавства. 

Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого 

регуляторного акта. 

    

    5. Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з 

нормативно-правовими актами селищної ради щодо оренди комунального майна для 

орендодавців (балансоутримувачів) цього майна, надасть інструменти стимулювання 

розвитку.  

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта. 

 

7. Строк дії акта. 

Строк дії зазначеного акту необмежений з можливістю внесення змін та його відміни у разі 

зміни чинного законодавства та з інших причин. 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. Показники, які 

характеризують наслідки регуляторного акту: кількість укладених договорів оренди; сума 

надходжень орендної плати до районного бюджету; кількість суб’єктів господарювання, 

на яких поширюватиметься дія акту; рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 

основних положень акту; 

створення нових робочих місць на орендованих площах. 

 

 

 Сфера  впливу    

 

                  Вигода 

 

           Витрати 

Орган місцевого 

самоврядування 

- прозорість та зменшення зловживань при 

передачі в оренду майна спільної власності 

селища; 

- обґрунтоване встановлення орендної плати, 

контроль за її нарахуванням; 

- ефективне використання комунального 

майна селища; 

-додаткові надходження до бюджету за 

рахунок збільшення надходжень від оренди 

майна спільної власності селища; 

-стимулювання розвитку підприємництва. 

Витрати робочого часу 

пов’язані з наданням 

погодження на оренду 

майна та перевірки 

правильності 

заключення договорів 

балансоутримувача з 

орендарем 

Суб´єкти 

господарювання 

- встановлення підприємницької діяльності 

сприятиме прозорості і відкритості процедури 

надання в оренду комунального майна, 

нарахування орендної плати, а також чітко 

врегулює права і обов'язки суб'єктів орендних 

відносин. 

 

  

немає 



 

       9. Заходи від стеження результативності регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності акту буде проведено на етапі підготовки регуляторного 

акта з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких встановлена дія акта. 

Повторне відстеження результативності здійснюватиметься через рік після прийняття, у 

формі звіту. 

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз па кожні три роки, 

починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. 

 

 

Селищний голова                                                                                  Ростислав   Заремба 


