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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту рішення Пирятинської міської ради 

„Про затвердження нормативно-правових актів щодо використання 
комунального майна, що знаходиться у власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“ 
 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на 
виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ та Методики 
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 
акту і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення 
Пирятинської міської ради „Про затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами та вивісок на території населених пунктів Пирятинської 
міської ради“. 

 
1. Визначення проблеми. 

У зв’язку з численними змінами чинного законодавства на сьогоднішній 
день не врегульованими залишаються питання передачі майна комунальної 
власності в оренду та впорядкування орендних відносин. Тому, виникла 
необхідність розробки проекту рішення міської ради «Про затвердження 
нормативно-правових актів щодо використання комунального майна, що 
знаходиться у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади». 

Проблема, яку пропонується розв’язати з прийняттям цього рішення, 
полягає в розробці нового Положення про оренду, порядок проведення 
конкурсу на право оренди, методики розрахунку і порядку використання 
орендної плати за користування майном комунальної власності Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади та ставок орендної плати за 
використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста. 
Положення розроблено відповідно до Закону України „Про оренду 
державного та комунального майна“ та Методики розрахунку орендної плати 
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №786, з урахуванням внесених 
до неї змін.  

 

2. Визначення цілей державного регулювання. 
 

 Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди. 
 Удосконалення організації договірно-майнових відносин щодо 

надання в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної 
громади. 

 Ефективне та прозоре використання комунального майна 
об’єднаної територіальної громади. 

 Визначення порядку надання орендованого майна в суборенду. 
 Врахування інтересів орендарів. 
 Забезпечення інтересів комунальної громади міста. 
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 Конкретизація інших процедур пов’язаних з орендою 
комунальної власності міста. 

  
3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є: 
 

Альтернатива 1. Розв’язати проблему за допомогою діючого 
регуляторного акта. Вказаний спосіб не може бути прийнятним, оскільки в 
діючому Положенні не враховані зміни законодавства, що регулює орендні 
відносини. А внесення змін та доповнень до нього не мають сенсу, оскільки 
змін дуже багато і це створить незручність у подальшому його застосуванні. 

Альтернатива 2. Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за 
допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що регулювання питань 
щодо передачі в оренду майна комунальної власності належить до 
повноважень міської ради. 

Альтернатива 3. Розробка проекту рішення міської ради «Про 
затвердження нормативних документів по використанню комунального 
майна, що знаходиться у власності Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади». Оцінюючи альтернативи, перевага була віддана 
останній. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врахувати 
всі зміни чинного законодавства у сфері орендних відносин та врегулювати 
порядок передачі в оренду майна комунальної власності. 

 
4. Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання 

проблем, і відповідні заходи 
 

Даний проект детально регламентує питання: 
встановлення чіткого порядку передачі в оренду майна комунальної 

власності; 
встановлення розрахункової орендної плати за комунальне майно; 
порядок продовження або переукладання договорів оренди об’єктів 

міської комунальної власності; 
порядок надання в суборенду орендованого майна орендарями 
пріоритетності інтересів комунальної громади міста. 
Впровадження прозорого механізму надання в оренду комунального 

майна міської об’єднаної територіальної громади, а також визначення 
єдиного орендодавця щодо нерухомого майна і цілісних майнових 
комплексів сприятиме підвищенню контролю за використанням вказаного 
майна та зниженню проявів корупції. 

Орендодавець розміщує в офіційних друкованих засобах масової 
інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати 
майно в оренду. 

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець 
приймає заяви про оренду відповідного майна. 
 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв 
орендодавець проводить вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо 
подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір 
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оренди укладається із заявником. За наявністю заяв про оренду майна від 
двох або більше фізичних чи юридичних осіб на один і той же об’єкт оренди 
(за умови відсутності серед поданих заяв, заяви про оренду від бюджетної 
установи, організації), орендар визначається на конкурсних засадах. 

Після прийняття та реєстрації повного переліку документів, орендар 
замовляє незалежну оцінку об’єкта оренди. 

Після проведення незалежної оцінки відділ економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради розраховує орендну 
плату за перший місяць оренди та подає до відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради. Відділ управління комунальною 
власністю готує проведення конкурсу на право оренди окремо визначеного 
індивідуального комунального майна, а в разі коли нема необхідності 
проведення конкурсу, готується відповідний проект рішення виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради.  

У випадку прийняття виконавчим комітетом міської ради позитивного 
рішення щодо надання дозволу на право оренди нерухомого майна відділ 
управління комунальною власністю виконкому міської ради спільно з 
юридичним відділом виконкому міської ради готує для укладання з 
орендарем договір нерухомого майна згідно з типовою формою, 
затвердженою міською радою. 

 
5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у 

разі прийняття регуляторного акта  
 

Можливість досягнення цілей, у разі прийняття рішення «Про 
затвердження нормативних документів по використанню комунального 
майна, що знаходиться у власності Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади» є цілком реальною та не потребує додаткових 
витрат та забезпечується у разі добросовісного виконання його вимог. 

Зовнішніми факторами, що впливають на дію регуляторного акта: 
- позитивні фактори – ефективне використання суб’єктами 

господарювання орендованого майна комунальної власності. 
- негативні фактори - зміни чинного законодавства у сфері орендних 

відносин. 
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6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акту за методом аналізу вигод та витрат 
Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту 

регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджається орган 
місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на 
яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акта. 

При реалізації даного рішення суб’єкти господарювання здійснюють 
витрати на капітальний та поточний ремонти об’єктів, що передаються їм в 
оренду та на орендну плату. 

Даний проект рішення міської ради, дасть можливість залучити 
суб’єктів бізнесу, які мають значні фінансово-економічні ресурси до 
вирішення соціально-економічних потреб міста в той же час врахувати 
інтереси суб’єктів господарської діяльності, що мають значне соціальне та 
економічне значення для міста при наданні в оренду комунального майна. 

 
7. Строк дії регуляторного акту 

 

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного 
законодавства або з інших причин, в регуляторний акт будуть вноситись 
зміни та доповнення. 

 
8. Показники результативності регуляторного акта 

 

Результативність регуляторного акта буде здійснюватися на основі 
моніторингу, який буде проводитись розробником та іншими відповідними 
структурними підрозділами міської ради за такими показниками: 

Сфера впливу Можливі вигоди Можливі витрати 
Місцева влада - збільшення надходжень до бюджету 

міста; 
- соціально-економічний розвиток міста; 
- відновлення комунального майна та 
покращення зовнішнього вигляду міста; 
- зниження соціальної напруги. 

- витрати на організацію 
процесу надання 
комунального майна в оренду. 

Суб’єкти 
господарювання 

- отримання в оренду об’єктів на 
конкурсних засадах; 
- врахування інтересів попереднього 
орендаря при переукладанні договорів або 
продовженні оренди; 
- можливість ефективно використовувати 
орендоване майно 

- виконанням взятих на себе 
зобов’язань щодо відновлення 
комунального майна міста; 
- проведення капітальних та 
поточних ремонтів об’єкту 
оренди; 
- сплата орендної плати. 

Населення Прозорість процесу передачі в оренду 
об’єктів спільної власності територіальних 
громад; 
підвищення ефективності використання 
спільного майна орендарями в розрізі 
підтримки його в належному санітарно-
технічному стані, своєчасного ремонту та 
поліпшенні косметичного вигляду; 

Витрати відсутні 
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 кількість суб’єктів господарської діяльності з якими укладено 
(переукладено) договори про передачу в оренду майна комунальної власності 
міста; 
 загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду; 
 надходження від оренди до міського бюджету; 
 кількість суб’єктів господарської діяльності, що працюють за 
пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку міста; 
 модернізація і відновлення комунального майна міста; 

 
9. Заходи, з відстеження результативності регуляторного акта 

 

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться на 
основі статистичних даних. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється 
до набрання його чинності. 

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання 
ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів 
шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти 
буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.  

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на 
кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного 
відстеження результативності. 

 
 
 

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконкому  
міської ради        М.В. Варава 

 
 
 

Начальник відділу управління  
комунальною власністю виконкому 
міської ради        Є.О. Кошова 

 


