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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту рішення Пирятинської міської ради 

 „Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна 
комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади за підприємствами, установами, організаціями на правах 
господарського відання або оперативного управління“  

 

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. 

 

Серед затверджених міською радою нормативно-правових актів 
відсутні такі, які б урегульовували відносини у сфері оперативного 
управління та господарського віддання комунального майна територіальної 
громади. Тому, набуває актуальності питання затвердження Положення про 
порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади за підприємствами, установами, 
організаціями на правах господарського відання або оперативного 
управління у відповідність з нормами та вимогами чинних законодавчих 
актів. 

 
2. Визначення цілей державного регулювання. 
 

Положення розроблено з метою встановлення процедуру передачі 
майна комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади в оперативне управління чи господарське віддання, 
розширення сферу управління комунальною власністю громади. 

 
3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є: 

 

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін. 
Дана альтернатива є неприйнятною у зв'язку з тим, що цілей правового 

регулювання не буде досягнуто. 
Друга альтернатива - відмовитись від регулювання. 
Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому 
законодавству. 
Виходом з даної ситуації є прийняття запропонованого акта. 
Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації, що склалася, та досягає 

завдань  
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4. Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання 
проблем, і відповідні заходи 

 

Для розв'язання проблеми зазначеної в розділі 1 цього Аналізу 
пропонується прийняти міською радою рішення „Про затвердження 
Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної 
власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 
підприємствами, установами, організаціями на правах господарського 
відання або оперативного управління“. 

 
5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у 

разі прийняття регуляторного акта 
 

Прийняття Положення про порядок передачі та закріплення майна 
комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади за підприємствами, установами, організаціями на правах 
господарського відання або оперативного управління забезпечить 
відповідність механізму та процедури подання та розгляду матеріалів щодо 
управління комунальним майном нормам та вимогам чинних законодавчих 
актів. 

 
 Вигоди Витрати 

 
 
Сфера інтересів місцевої 
влади 
 

 Затвердження 
Положення у 
відповідності з нормами 
та вимогами чинних 
законодавчих актів  
 

Витрати не 
передбачаються 

 
Сфера інтересів 
суб'єктів 
господарювання 
 

Урегулювання 
процедури передачі та 
закріплення майна 
комунальної власності 
Пирятинської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 
за підприємствами, 
установами, 
організаціями на правах 
господарського відання 
або оперативного 
управління  

Витрати не 
передбачаються 

 Сфера інтересів 
громадян 
 
 

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

Даний проект рішення допоможе більш чітко врегулювати відносини 
між суб’єктами в сфері управління майном. 

 
7. Строк дії регуляторного акту 

 

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю 
внесення змін. 

 
8. Показники результативності регуляторного акта. 

 

В результаті впровадження регуляторного акта буде 
досліджуватись та вивчатися:  

- ефективність розробленого механізму; 
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень регуляторного акта; 
- кількість суб'єктів господарювання, на які поширюється дане 

Положення. 
 

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта. 
 

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу 
статистичних даних, що включають в себе: кількість суб'єктів 
господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється 
до набрання ним чинності. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту. 

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися 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 
 


