
АНАЛIЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проектУ рiшення СлобожанськоТ селищноi рали <Про затвердження Методrrклr

розрахунку орендноТ плати за оренду комунального MaI'{Ha СлобоrканськоТ селищноi
терlлторiальноi громади, пропорчii ii розподiлу та Примiрних договорiв оренди)

А}rалiз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону Украiни <Про
засади державноi регуляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> вiд 1 1.09 2о03
Nsl160-IV та Методикrt проведення аналiзУ впливу регуляторного акта, затвердяtеноi
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2004 .}ф 308 зi змiнами та доповненням[l,

1. Визначення проблеми
Вiдповiдно до Закону Украiни вiд 03 жовтня 2019 poKlr Ns 157-IX кПро оренду деря(авного

та комунальногО майна>> (надалi-Закон) вrrзначено, що у разi перелачi MaliHa в оренду без
проведення аукцiону орендна плата визначаеться вiдповiдно до М,етодtrклr розрахунку
орендноi плати, яка затвердхtуеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни щодо державного майна та
представницькими органами мiсцевого самоврядування - цодо комунального майна.

У зв'язку з тим, що Методика розрахунку орендноi плати за державне майно, затвердlкеноi
постановОю КабiнеТу MiHicTpiB УкраiнИ вiд28.04,2021 р. Jф 63о, не враховуе iнтереси органiв
мiсцевогО самоврядУвання, в першу чергу, стосовно порядку розрахунку орендноi плати для
устаноВ та органiЗацiй, якi утримуються (фiнансуються) за рахунок мiсцевltх бюдrкетiв,
вин}iкла потреба. у розробленнi вiдповiдного нормативного акта для врегулювання
господарських та адмiнiстративнI{х вiдносин при вирiшеннi питань укладення договорiв
орендlr майна комунальнот власностi Слобоясанськоi селrrщноi терlrторiальноi громад}r,
розрахунку плати за оренду вiдповiдно до вимог законодавства.

вiддiлом економiчного розвитку, комунальноi та iнвестицiйноi дiяльностi Слобоrканськот
селищноi ради Чугуiвського району xapkiBcbkoi областi розроблено проект рiшення <про
затвердяiення Методикtt розрахунку орендноi плати за оренду комунального MaliHa
Слобожанськоi селищноi територiальноi громади, пропорчii ii розподiлу та ПplrMipHlTx
логоворiв оренди)) (далi - проект акта, рiшення), яким визнаtlат}lмуться:

- формули розрахунку мiсячноi орендноТ плати;
- чiтка методологiя розрахунку погод}lнноi/добовоi оренднот платll;
- форма розрахунку орендноi плати;
- оренднi cTaBKtl для орендарiв, якi маютЬ правО на отримання Mat-{Ha в оренду без аукцiону

згiдно cTaTTi l 5 Закону та продовження договорiв оренди без проведення ayKuioHiB вiдповiднЬ
до cTaTTi 18 Закону;

- оренднi cTaвkl{ для орендарiв, якi мають право на продовження договору орендIr
ВiДПОвiднО До Законодавства, яке було чиннl{м ло набрання чинностi Законом.

також проектом Рiшення перелбачено вирiшення н}Iзк}1 проблемню< питань, таких як:
- необхiдНiсть BpaxyBaTlr HoBi пiдходлt щодО орендИ комунальНого MaliHa, зокрема, щодо

визначення BapTocTi об'екта оренди та розмiру орендноi платl{;
- страхування об'екта оренди;
- особлlrвостей оренди об'екгiв культурноi спадщltни;
- механiзму компенсацii здiйсненlrх невiд'емних полiпшень або зарахування iх в рахунок

орендноi плати;

- необхiднiсть визначення прав та обов'язкiв cTopiH орендн}rх вiдносlrн за договором,
- забезпечення cxopoнHocTi комунального MariHa;
-унiфiкацiя та впорядкування взаемовiдносин мiж орендарямrr та балансоутримувачами

стосовно компенсацii витрат на утримання копФ/нального майна.
За данtlмr{ вiллiлу економiчного розвtrтку, комунальноТ та iнвестltцiГtноТ дiяльностi

слобожанськоi селищноi радII Чугуiвського району xapkiBcbkoi областi та
балансоутримува.tiв комунального MaliHa Слобоrканськоi селlrщноi ради станом на 00.01 .zO22
pik дiють - 49 договорiв оренди нерухомого майна комунальноi власностi Слобожанськоi



селищноi територiальноi громади, з них: 43 договори орендlr - укладенi iз суб'ектамй

господарювання, а тако}к б договорiв орендлr - укладених з бюджетнимlt устанойми. Прlr

цьому дi, запропонованого регуляторного акту в}ке в 2022 роцi бу,uе безпосередньО

розповсюДжуватисЬ ,ru ор.*пдiрiв комуНальногО майна (5 суб'екгiв господарювання), якi

маютЬ правО вiдповiднО до ЗаконУ на продоВження договорУ оренди вперше без проведення

аукчiону, та на орендарiВ (бюджетнi установИ та органiзацii, якi утр}rмуються (фiнансуються)

за рахунок державного та мiсцевого бюджетiв).

Основними групамLr (пiдгрупами)" на якi проблема справлlIе вплив, €:

Групи (пiдгрупи) Так Hi

ромадяни
+

теоrrторiальна громада +

Счб'екти господарюваннrI, +

/ тому члrслi суб'екти малого
пiдпрrtсмництва

+

2. Щiлi регулювання
I-{iлями реryлювання е забезпечення виконання вимог Закону Украiни вiд 03 жовтня 2019

року Nl 15?_IX <Про оренду державного та комунального маirна>>, пiдвищення ефективностi

вt{користання MaliHa комунальноi власностi територiальнот громади, створення единих правил

on" y.ru"rrrKiB орендних вiднос!Iн, чiтких механiзмiв розрахунку орендноi платIt (рiчноТ,

мiсячноi, добовоi, погодlrнноi), пропорuii ii розполiлу та врахування iнлексу iнфляuiТ,

встановлення доступнl{х ставок орендноi платII за використання комунального MaI-{Ha

слобоrканськоi селищнот територiальноi громади (далi - комунальне MaliHo) закладам}l,

установаМи та оргаНiзацiямrl якi утрllмУютьсЯ (фiнансуЮться) за рахунок MicцeBltx бюджетiв,

.ро*олсо*им об'сднанням та iншлrм соцiально важливим органiзачiям, якi згiдно Закону мають

правО на отр},IманнЯ в орендУ майна та продоВrкеннЯ договорiВ оренди без аукцiону,

забезпечення едt{нltх вимог до оформлення договiрних вiдносrrн у сферi оренди комунального

MaliHa Слобоrканськоi селrrщноi територiальноi громадlI, забезпечення надходя(ень до

ýрдясеry селищноi ради та в дохiд балансоутримувачам комунального майна.

3. Визна.rення та оцiнка альтернативних способiв досягнення встановлених цiлеl"t

3.1. fuЯ досягнення встановлених цiлей розглянуто наступнl iLльтернативIr:

Вltд альтернrtт}Iв Опис аJIьтернатив
Альтернатива 1

не виносити на

розглrц cecii селищноi

ради та не прийrtати

рiшення кПро
затверд)lt9ннrl
Методики розра,\.чнку
орендноi плати за
орендY коN{унацьного
пtайна Слобо>кансьtсоi
селищноi
територiальноi
гроN.lади, пропорц1l

розподiлу
Примiрнlтх
оDенди))

ii
та

договорlв

У разi вiдмовИ вiд прийнятгя заIIропонованого регуляторного :lKT4

вiдповiдно до вимог частини другоi cTaTTi 17 Закону при укл4даннi
договорiв оренди ком},нЕUIьного майна необхiдно застосовувати Методику,

затверджеrry постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 28.04.2021 р. Nэ

630. Проте, вона не враховуе особпивостi справляння орендних платеясiв

за комунальне майно в першу чергу Tiei категорii орендарiв, якi мають

право на отрима}rня в оренду мйна без аукцiону, а та(ож не вирiшуе
гцrоблеми мiсцевого рiвня та не враховуе як специфirи дiяльностi
комунаJIьних пiдприемств, бюджетних установ та органiзацiй гром4ди. так

i iснуючий попит на об'еrсги комунальноi власностi, на послуги та товари,

якi надаються суб'еlсгами пiдприсмницькоi дiяльностi, що призведе до
зменшення кiлькостi орендарiв (в т.ч. орендарiв - СПД) та зI\{еншоння

надходжень до мiсцевого бюджету.
Тому лша альтернатива е недоцiльною.



Альтернатлва 2

Приiiняти рiшення
<Про затвердження
Методики розрахунку
орендноi плати за
орен4_ч коN{унulJIьного

лlайна Слобоrканськоi
селищноi
те1,1итоlriальноi

червня 2020 р. N9 483 к,Щеякi питання орснди державного та IiоN,{,чна.qьног9

ппiй"ап. Прийняття регулrlторного alсгa дозволить вирlшити lснчючl

проблеми щодо розрахунку орендноi плати для орендарiв, визнаT ених

"r.15 
З"пону, визнаtIення орендноi плати для бюдя<етних ycтarroB та

оfгаrriзачiй,""кi уrр"ппу*ri"я (фiнансуються) за рахунок мiсцевого

бюдlкет1., а такох( орендаря]t{, цо продовжують договори оренди вперше,

Забезпечить единi u"nno* ло оформлення договiрних вiлносин у сферi

оренди коN{унапьного Mai'tнa Слобожанськоi селищноi територiальноi

громади.
Найбiльш доцiльна аJIьтернатива.

гроNlади, пропорчii
розподiлу

ii
та

Приплiрнlтк договорiв
оренди))

@иЗнaЧенoЗoглЯДyнaBиМoгиЗaкoнyУкpaiни(ПpoopeндyДep)кaBнoгoтa
комуналь;ого майна), якIIм}л надано право органам мiсцевого самоврядуванrrя затверджувати

Методику розрахунку орендноi плати та Примiрнi договорI{ оренди щодо комуналъного

майна. Ёrрi*Ъr"о .rpoбn.*", зазначеноТ у п. 1 цого аналiзу, мо}кливе лише шляхом

нормативного закрiплЪння, тобто, прийняття проекту рiшення кПро затвердя(ення Методиклr

розрахункУ орендноi платИ за орендУ комунальногО MatiHa Слобоrканськоi селищноi

терliторiальнот громадtt, пропорцii iT розполiлу та Примiрних договорiв оренди>, Як

альтернатrrву до запропонованого регуляторного акту розглядаеться М_етодика розрахунку

орендноi платI1 за деря(авне майно, затвердх(ена постан;вою Кабiнсгу MiHicTpiB Украiни вiд

z'в.оц.zоzt р. Nэ 630, та досвiд iнших громад украiни щодо затверд}Itення власних метод}lк,

однак. Boнll не враховують споцифiку розвrrгку Слобожанськоi селищноi терrrторiальноТ

гро]\Iадlr.

3.2. оцiнка вrtбраних альтернатllвних способiв досягнення цiлеri

з.2.|. оцiнка впливу на сферу iHTepeciB органiв мiсцевого самоврядування

Вltд альтернilтItви
Можливе зN{еншOння кlлькост1

потенцiйних орендарiв, якi
мають ба:кання орендувати
комунzшьне тrлайно" в зв'язку з

невiдповiднiстю орендних
ставок до мо)l(Jlивих витрат,

збiльшення навантilкешш на

бюджетнi установи, що

утримуються (фiнансуються) за

рахунок мiсцевого бюдяtеry,

комунаJIьного плйн4 зокрема,
витрати зi сплати орендноi
плати при застосування
оре}цних ставок державноi
Методики. Як наслiдок, icHye

дострокового припиненrul

дiючих договорiв оренди та
втрат плiсцевого бюджету i

б;шансочтриNly Batll в

недоотриманоi орендноi плати

по дiю.lим договорам
ieHToBHo - 103о54 тис.
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Альт,ернатива 2 забезпечить дотримання
положень Закону.
Забезпечить орендарiв, якi
мають право на укладаЕня
договору оренд{ без
проведення аукцiону, чiтким
плеханiзмом розрахунку
орендноi плати в залежностi вiд
цiльового використzIннrI, а
також cTaт_vcy, та, соцiальноi
вЕDкливостl орендаря.
забезпечить сдинi вимоги до
оформлення договlрник
вiдносин у сферi оренди
коN{унZLIIьного
слобожанськоi

маина
селищноi

територiмьноi громади.
Забезпечення оренди
комунапьного майна для

розмlцення бюджетних

установ (органiзаlдiй) селищноi
ради, та eKoHoMii коштiв на ix
утримання.
Прогнозна сума надходжень
вiд оренди комунального
майна до мiсцевого бюдтсету
та в дохiд балансоутриму-
вачiв на 2022 р. - 2 303,0
тис.грн., в т.ч. вiд суб'сrсгiв
господарювання на яких
поширюсться регулювання -
l Z42,4 тис.грн.

Розроблення
регуляторного
витрат на

регулювання

та прийнятгя
alma не несе

адмiнiстрування

3.2.2, Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB громадян
Пrlтання не розглядаеться, оскiльки громадяни не е суб'ектамлr господарювання

(вltключення становлять тiлькrr фiзичнi особIr-пiдприсмцi).

З.2.З. Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB суб'сктiв господарювання
Розробленлrli проект реryляторного акту не матиме значного впливу на суб'ектiв

пiдприемницькоi дiяльностi через те, що передача в оренду на iх KoprtcTb комунального MariHa

вiдбуваеться через аукцiон, при органiзацii проведення якого для розрахунку стартовоi
орендноi платtI застосовуеться балансова BapTicTb об'екта оренд}l, а Методlrка розрахунку
орендноi платlt не враховусться. Вiдносно суб'ектiв господарювання Методltка
викорrrстовуеться для встановлення орендноi плати на пiдставi застосування орендноi ставки

до ринковоi(оuiночноi) BapTocTi об'екта оренди, у випадках коли:
об'ектом оренди е единиri маriновий комплекс комунального пiдпрl{емства;
об'ект оренд}{, якttГt перебувае в орендi на пiдставi логовору, якиГt орендар мае право

продов}китIl на новий строк без проведення аукцiону у випадках передбачених ч. 2 ст. 18

Закону;
об'ектом орендri е iнше окреме iндlrвiдуально в}lзначене майно.
Кiлькiсть суб'еггiв господарювання (орендарi комунального Mal"rHa) на якt{х

розповсюдя(усться регулювання, станом на 01.01 .2022 року, cTaHoBIlTb 5 (за даним}t стосовно
кiлькостi суб'ектiв господарювання, з якимJ4 уклаленi договори оренди комунального маЙна



слобоrканськоi
аукшiону)

5

селищноi ради,та дiя цих договорiв оренллt може бути проловжена вперше без

Показник

пiд дlю реryлцlgцЕд. !дI4нlrщ,

Альтернатива

Альтернатива 2

Пр" застосуваннi даноi

апьтернативи не буде врахована

,Il( специфilса дiя,,lьностt

коl\{унаJIьних пiдприемств

громади, Tarc i iсную,lий попит на

об'еlсти комуна*цьЕоi власiостi (в

T,LI. единi ьлайновi коN4плокси

ко14\,на"Iьних пiдприсrлств), на

посл\ ги та товери- якi надаютьс:t

суб'ектами пlдприсмницькоl

дiяльностi.

Витрати для отримання

первинноi iнформаuii про виIчоги

регулюваннд 
суб'еiстапм

господарюваннrl таlабо

фiзичними особами-

,riдrrр"a*цппп", пов'язаниь,tи з

виконанняI\{ виiuог акту

дотримання положень Закону, а

дJIя орендарiв, якi ь(ають празо

на укладанн-rI та продовження

договорiв оренди комун€шьного

майна без аукчiону

механiзму розрахутк{ орендноi

плати в заJIежностl вlд статусу

та соцiапьноi в,l}кпивостl

орендаря. Забезпечить единi

u"ro." до оформлення

договiрних вiдносин у сферi

оренди комунаJIьного майн1

територiа.пь Hoi громади

4.ВибiрнайбiльшоптиМаJIьногоRльтернаТиВногоспособУДосягненняцiлей

за результатам}l опрацювання альтернативнID( способiв досягнення цiлей дер}кавного

регулювання здiйснено вибiр оптимально.о оп"rернат!{вного способу з урахуванням сl{стеми

бальноiоцiнкисТУпеняДосягненняВI.{значенихцiлей.ВартiстьбалiвВиЗНаЧастЬсяЗа
чотлrрttбалЬноюсистеМоюоцiнкисТУпеняДосяГненняВllЗнаЧенихцiлей'Де:

4-цiлiприйняттяреГУляторно,оu*.u,"*iмоя<утьбутrtдосягнУтiповноюмiрою(проблема
бiльше icHyBaTlr не буле); 

-,_^ -..;.,л.,,.,_. 6,1T ) поВною мiрою (yci
3-цiлiпрлrлiняттяреГУляТорногоакта,якiмоrкутьбутилосягнутlмаиже
важлrtвi аспектlt фобп.*" iснувати не булуТь); 

lo (проблема значно
2.цiлiприл-{няТтярегуЛяТорноГоаКГа,якiмоrкУтьбутидосягнУТlчасткоЕ
зменшl{ться, деякi ваясливi ru npuru,,ni u,n,*,u прЬбп"u заллlшаться невирiшенлrми);

1-цiлi прийняття регуляторного акта, якi не можуть бути досягнутi (проблема продов}куе

iснувати)

Витрати
Вид

альтернат}Iви

Вигоди

Вiдсутнi
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Рейтliнг

результатltвностi
(досягнення цiлей пiд

час влrрiшення
проблеми)

Бал

результативнос
Ti (за чотири-

бальною
системою
оцiнки)

Коrеrrrар-цодо присвоення вiдповiдного бал\
'?

1 2 J

Альтернатива l
Нс виносити на розгляд
cecii селищноi ради та не
приймати рiшення кПро
затвердження Методикl,л

розрахунl(\, орендноi
плати за орендy
коN{унzLпьного ,пцайна

Слобожанськоi селищноi
територiальноi громадрI,

пропорuii ii розподiлу та
Приrr,riрних договорiв
оренди))

Моrкливе зменшення кiлькостi потенцlйний
ореrцарiв, якi мають бажання ор9ндувати комунаJIьне

майно, в зв'язку з невiдповiднiстю орендних ставокдо
можливих витрат, понесених орендарями. Збiльшення
навантit}коння на бюджетнi установи, що .чтримчються
(фiнансуються) за рахунок плiсцсвого бюджету,
пов'язане з орендою коь{унаJIьного мйнц зокрема,

витрати зi сплати орендноi плати при зacTocyBaHrri

оре}цних ставок державноi Методики. Як. наслiдок,
icHye висока ймовiрнiсть дострокового припиненнJI

дiю.lиХ договорiв оренди та втрат мiсцевого бюджеry
i балансоУтримувачiв вiд недоотриманоi орендноi
плати по дiю.rим договораь{ (opieHToBHo - 103,54

тис.грн. на мiсяць, або - 1 24214 тпс.rрн. на piK)

Альтернатива 2
Прийняти рiшення <Про
затверд}кення Методики

розра"\унку
плати за
комунаJIьного

орендноi
оренду
майна

Слобоrканськоi селищноi
територiальноi громади>
пропорчii ii розподiлу та
Приlriргrих договорiв
оренди)

Прийняття регуJIяторного акта дозволить вирlшити
iснуючi проблеми щодо розрахунку орендноi плати

для орендарiв, визначонюl cT..l5 Законч, визначення

оренлноi плати для бюджетних установ, що

утримуються (фiнансуються) за рахунок мiсцевого

бюджеry, а також орендаряп,I, що продовжують

договори ор9нди вперце. Приведення дiючого
плеханiзму регулювання орендних вiдносин у
вiдповiднiсть до вимог Закону з ypa"\yBaHHJIN{

специфiкИ розвиткУ Слобохсансьtсоi селищноi

територiальноi громади.
Прогнозна сума надходжеЕь вiд оренди

г результат в

Релiтинг

результативност1

Вигоди (пiдсумок) Витратlr (пiдсумок) Обгрунryвання
вiдповiдного мiсця

альтернативи у
реЙтинry

1 2 J 4

Альтернатива2 Прийняття рOгулrIтор-
ного акта дозволить
вирiшити iснr,ючi
проблеми цодо
розрахунку орендноi
плати для оренларiв,
визнаLIених ст.,15
Законlr, визначення
орендноi плати длrI
бюджетних установ, що

утриN{уються (фiнансу-
ються) за ра\унок

Витрати длJI

отримання первинноi
iнформачii про
виN{оги регулювання
суб'екгапли господа-

рювання таlабо

фiзичними особами-
пiдприсмцяпм,
пов'язаними з

ВиконаннrlN{ Виt\'Iог

акту

Вирiшуе проблеплу.

Цей регуляторний акт
вiдповiдас потребам у
розв'язаннi визначеноi
проблеми та принLипам
державноi регуляторноi
полiтики. Затвердження
такого регуляторного акта
забезпечить досягненнrI
встановпених цiлей.
наповнення лtiсцевого
бюлжетч. збеDежеrшя

Рейтин HocTi досягнення цiлей

4



мiсцевого бюджету, а
також орендарям, що
продовжують договори
оренди вперше.
Приведення дiю,lого
механiзму регулювЕIнIill
орендних вiдносин у
вiдповiднiсть до вимог
Закону з уI)ахуванням
специфiки розвлrтку
Слобоясансьlсоi сsлищноi
ториторiальноi гроlrлади.

Прогнозна сума
надходжень вlд оренди
комунаJIь-ного майна

до мiсцевого бrодэкету
та в дохiд бдлансо-

утр!{мувsчiв на 2022р.

- 2 303,0 тI{с.грн., в т.ч.
вiд суб'сктiв господа-

рювання на яких
поширюеться регулю-
вання -l24214тис.грн.

стабiльного фiнансового
стану койнальних
пiдприеплств. бюд>ttстних

},станов та органiзацiй. а

такох( суб'ектiв
господарюваннrI.

Альтернатива Вiдсутнi можливе зменшення
кiлькостi потонцiй-
ний ореrцарiв, якi
мають бажання
орендувати KoN{y-

HatJIbHe Maforo, в

зв'язку з невiдповiд-
нiстю оренднр[х
ставок до N{ожливих
витратr понесених
орендарями.
збiльшоння наванта-
lt{ення на бюдхtетнi
\,станови, що
УТРИN{УЮТЬСЯ
(фiнансуються) за

ржунок l,,лiсцевого

бюдяrету, пов'rtзане з

орендою комyналь-
ного майна, зокром4
витрати зi сплати
орендноi плати при
застосування
орендних ставок
дерхсавноi Методики.
Як наслiдоtt, icHyc
висока ймовiрнiсть
дострокового припи-
нення дlюч}tх
договорiв оренди та
втрат мiсцсвого
бюджстt, r бапансо-
чтримувачlв вlд
недоотриманоi
опеrrдноi плати по

Не вирiшус проблему.
При застосуваннi даноi
аJIьтернативи не буле
врахована як специфiка
дiяльностi комунапьних
пiдприемств громади, так
i iснуючий попит на
об'екти кол{унально1

власностi, на поспуги та
товари, яlсi надаються
суб'екга:r,tи пiдприсм-
ницькоl дlяльностl
збiльшитьсJI наванта-
}Itсння на бюджстнi
ycTaHoBlI, що },TpIl]\,1},-

ються (фiнансуються) за

ра.\унок lчllсцевого

бюджеry, пов'язане з

орендою комун;lJlьного
мйна, зокрема, витрати зi
сплати орондноi плати
при
орендних

застосчваннi
ст€вок

деря<авноi Методики.
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дiючим договорам
(opieHToBHo - 103,54

тис.грн. на мiсяцьо
або- 1242,4тис.tрн.
на piK)

Aрryrенrи щодо переваги обраноi
аJIьтернативи/причини вiдмови вiд

аJIьтернатt{ви

Оцiнка ризику
зовнiшнiх чинникiв на

дiю запропонованого
реryляторного акта

Реirтинг

1

1
2

Зшriна tlttнного

законодавства i, сферi

орендних вiдносин.
Нестабiльна eKoHorti,tHa та
полiти.Iна ситr,ацiя l'
,Щержавi/регiонi

Альтернатива 2

Прийняти рiшення
кПро затверлкенЕя
Методики
розрL\унку орснлноi
плати за оренду
коN{унаJIьного ьлайна

слобохсансьtсоi
селищноi
територiальноi
громади, пропорцii ii
розполiлу та
Приruiрrих договорiв
оренди))

Альтернатива е доцiльною. L{ей регуляторнии
акг вiдповiдае потребам у розв'язаннi визначеноi

проблеми та принципам деря€вноi регуляторноi
полiтики. Затвердження регуляторного акта

дозволить вирiшити iсную,Ii проблеми щодо

розрахунку орендноi плати дJIя ореrцарiв,

br**rn"* cT..l5 Закону, визначення орендноi

плати для бюдх<етних установ, що утримуються
(фiнансуються) за рахунок мiсцевого бюджеry, а

також орендарям, що продовжують договори

оренди вперше, приведення дlючого м9хашзму

врегулювання орендних вiдносин у вiдповiлнiсть

д; brnno. Закону з урахуванняN{ специфiки

розвитку Слобожансьlсоi селищноi

територiальноi громади. Затвердrкення такого

регуляторного акга забезпечить досягнення
встЕlновлених цiлей.

HoBi змlни

законодавствi.Альтернатива 1

не виносити на

розгJ-lяд cecii
селищноi ради та не

прийплати рiшення
кПро затвердження
Методики

розрахунlý, орендноТ
плати за оренду
ко]\{_унаJIьного ьлайна

слобоясанськоi
селищноi ради та
пропорчii ii
розполiлу та
Приr,Iiрггих договорi в

оренд!I

,Щана альтернатива е не прийнятною, у раз1

вiдмови вiд прийняття запропонованого

регуляторного акта, вiдповiдно до вимог частини

другоi cTaTTi 17 Закону при укладанн1 договорlв

оронди комунаJIьного мйна необхiдно

застосовувати Методиlсу, затверджену

.ro""*ouoro Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

28.04,202| р, Nч 630. Проте, вона не враховус

особливостi справля,ння орендних платежlв за

коN{унаJIьне пrой"о в першу чергу Tiei катсгорii

орендарiв, якi мають право на отримання в

ор.rrду майна без аукчiону, а також не вирiшуе

проблеми мiсцевого рiвня та но враховуе як

специфiки дiяльностi. комунаJIьних ",|T|_11l]i;
установ та органiзацiй громади, так l lснчючии

,on", на об'екти комyнальноi власностi, на

послуги та товари, якi ншаються сl,б'екталли

пiдприемrп.rцькоi дiяльностi, що призведе до

.r.й."r" кiлькостi орендарiв (в т,ч, орендарiв -

СПД та зменшеннJI надходжень до мiсцевого
Ки.чрпr -" о ппхiп ба_пансоvтDимVвачiв,

Переваглr обраноi альтернативи

TaKrrM чином для Йлiзацii обрано Альтернативу 2

5. Механiзм та зRходи, який пропонусться застосувати для розв'язання проблеми

. _ -. .1л, . _ Уtрд.руlэц, дii р еryщlоря_ого. €кта, 
.
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Вiдповiдно до Закону передача комунального майна в оренду та продовження дiючlrх

договорiВ орендИ такогО MaliHa вiдбуваетЬся на аукЦiонi. ПрИ цьомУ статтями 15 та 16 Закону
передбаченi виключення з цього загального принципу - певнi категорiт оренларiв мають право

на укладання договорiв оренди та продовх(ення дiючtж договорiв без проведення аукшiону. Як
наiлiдок, розмiр орендноТ плати формусться не на ocHoBi р}rнкового попиту, а вiдповiдно

Методиклr, Частltною другою cTaTTi 17 Закону визначено, що у разi перелачi Mal"tHa в оренду

без проведення аукцiону орендна плата визначаеться вiдцовiдно до MeToдrtklr розрахунку
орендноi платtI, яка затверджуеться Кабiнетом MiHicTpiB ykpaiHlr щодо державного магrна та
представницьким органом мiсцевого самоврядування - щодо комунального MariHa.

основним механiзмом, який забезпечить розв'язання наявних проблем у сферi оренди

комунальНого Mar-tнa Слобохсанськоi селищноi територiальноi громадl{ Чуryiвського pailoHy

xapkiBcbkoi областi, е прийняття Слобоrканськоi селIrщною радою рiшення <про

затвердження Методики розрахункУ орендноi плати за оренду комунtLльного майна

Слобожанськоi селищноi терrrторiальноi громадIL пропорuii Ti розполiлу та ПplrMipHlrx

логоворiв орендII)).

2. Заходrr, якi мас здiйснити Слобохсанська сел}tщна рада для впровад)кення цьогО

регуляторного акта:

2.1. Розробка та оприлюднення проекту рiшення <про затвердження Метод}rки розрахунку
орендноТ платl{ за оренду комунального MariHa Слобожанськоi селищноТ територiальноi
гроNlадIt, пропорчii ii розполiлу та Примiрних договорiв оренди)), Аналiз реryляторного
вплIlвy до нього.з метою отримання заувa)кень та пропозицiй на офiuiйносу веб-сайтi

С-rобо;данськоi селltщноi рали,
].2. Пiдготовка експертного висновку вiдповiдальноi KoMiciT, щодо вiдповiдностi проекту

рiшеннЯ вtIмогаМ ЗаконУ УкраiнИ кПрО засадIr державноi реryляторноi полiтики у сферi

господарськоi дiяльностi>>.
2 З У разi прийняття рiшення, опр}rлюднити його у засобах MacoBoi iнформацii та на

офi чi l"rHoMy веб-салiтi Слобожанськоi селrrщноТ ради
2.4. Проведення заходiв з вiдстеження результативностi прийнятого рiшення.

Таким ч}лном, упровадя(ення реryляторного акта забезпечить дотрtrмання норм ч[Iнного

законодавства у сферi орендних вiдносин Mirk органами мiсцевого самоврядування,

орендаряМи комунаЛьногО майна (на яклrХ розповсюДжуетьсЯ дiя реryлЯторногО акту),

орендодаВцямИ та балансоуТримувачамИ комунальногО майна Слобох<анськоТ селищноТ

TeplrTopi альноi громади.
за результатам}l проведен}{х розрахункiв очiкуваних витрат та вигод спд, прогнозуеться,

що прийнЯття зазнаЧеногО проектУ рiшеннЯ дозволитЬ забезпечити баланс iHTepeciB суб'сктiв
господарювання, комунальних пiдпрrrемств, бюджетнх устнов i органiзацiй та органу

мiсцевого самоврядування у сферi орендlr комунального майна. А Ёtого застосування буле

ефектлrвним для влtрiшення проблеми, зазначеноi в розлiлi 1 цього АРВ.

6. Оцiнка виконання вI|мог регуляторного Rкта залежно вiл pecyPciB, ЯКИМИ

розпоряджаються органи B}IKoHaBrIoi влади rIи органи мiсцевОгО

саIлIоврядування, фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi проваджувати пбо

виконувати цi вимогIl

реалiзацiя регуляторного акта не перелбачае додаткових витрат, пов'язаних iз здiйсненням

виконавIIl{м апаратом Слобох<анськоi селищнот рали лiй iз застосуванням зазначеного

регуляторНого акту. НаданнЯ консультацili та роз'яснень (усних, письмових) суб'ектам

господарЮваннrI та балансОутримуваЧам комунальногО майна (у випалках, колtrl згiдно Закону

та рiшення представницького органу мiсцевого самоврядування Boнrl в}lступають

орендодаВцями комунаJIьного майна) - учасникам договiрних вiдносrrн (здiГlснюються

спецiалiстамr{ у межах виконання слух<бовюс повноважень).
ВllконаннЯ вимоГ регуляторНого акта прl{зведе до незначНt{х додаткОвLrх Br{TpaT суб'ектiв

господарювання зважаючи на обм.ехсене коло орендарiв та випадкiв його 3астосування.
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7. Обrрунтування запропонованого строку дii реryляторного aкTir

TepMiH дii запропонованого реryляторного акта е

чинностi, iз молсливiстю внесення до нього змiн
законодавства.

8. Визна.rення показникiв результативностi дii регуляторного акта

змiнlл, що пропонуються, поширюються на орендарiв та орендодавцiв комунального майна

слобоясанськоi селrrщноi терrrторiальноi громади Bcix органiзацiйно-правов}fх форr.
виходячrr з цiлей державного реryлювання, визначених у другомУ РОЗДiЛi АРВ, ДЛЯ

вiдстеrкення результативностi реryляторного акга слiд вrrзначити не менше нiя< три кiлькiснlrх

показнrlка, 
"*i 

б"arrосередньо характеризують результативнiсть дii реryляторного акта та якi

пiдля гають контрол ю ( вiдстехtен ня результативностi )

,щля вiдстеження результативностi дii реryляторного акта основнllми е таю показнItкtI.

- розмiр надход}кено до..пrщного бюджету i в доходiв балансоутрrrмувачiв (тис. грн.);

- кiлькiсть суб'ектiв господарювання таJабо фiзичних осiб, на яких поширюеться дiя акта

(осiб);
- кiлькiсть договорiв, пiд час змiн до яких застосовуеться Методлrка розрахунку l порядку

використання плат}l за оренду комунального MaliHa Слобоrканськоi селипlноi терlrторiальноi

громади (-т.);
- час, що витрачасться суб'ектамrt господарювання та/або фiзrrчними особамrt-пiдпрtlемцями,
пов'язаними з виконанням вимог акта;

- piBeHb поiнформОваностi суб'екгiв господарювання таlабо фiзичнлж осiб-пiдпрlrсмцiв

стосовно основн}{х положень реryляторного акта,

- розмiр коштiв, що витрачат}rмуться суб'ектамrt господарювання та/або фiзltчнllмrt особами-

пiдприемцями, пов'язанtлм}t з виконанням вимог акту;
- piBeHb поiнформованостi суб'ектiв господарювання таlабо фiзичних осiб-пiдприсмцiв з

основних поло}кень акга.

необмеженим з моменry набрання riого
та його вiдмiни у разi змiнrr чинного

статистичнi показники:
тис

назва показника
2022 piK

(очiltl,ванi у зв'язку з

прийняттям рiшення)

РозплiР надходх(ень до мiсчевого бюдrкет1, i в доходiв
балансоутриплувачiв (тис. грн.) 2 303,0

Кiлькiсть суб'екгiв господарськоi таlабо фiзичних осiб-
пiдрищiв, на яких поширюеться дiя акта, (осiб) 5

кiльlсiсть договорiв, пiд час змiн до яких застосовуеться
Методика розрахунку i порялку використання плати за

оренду комунального шлайна Слобожанськоi селищноi
територi альноi громади (шт. )

5

Час, що витрачатиI',1еться суб' еrгами господар ювання

та/або фiзичними особами-пiдприеN{цями, пов'язаними з

виконанням вимог актц години на l суб'екта, (годиrrи)
l

Розмiр коштiв, що витрачатимуться суб'ектами
господарювання тlабо фiзичrмми особами-пiдприемцями,
пов'язаними з виконанням вимог акгу, (тис. грн.) (CyMapHi

витDати счб'ектiв господарювання великого та середц!9Iо

8,131



пiдприеплництва + су\{арних витрат суб'екгiв м€Ulого

пiдпрt,rсмництва)

р i в е 
"u 

поi нфор,lло вано cTi суб' скгi в господар ювЕlння та/ або

фiзичних осiб з основних попох(ень акта

l00%
Даний рег}пяторний акт буле

розьriщено на or|liuiйtHorr1, всб-сайтr

Слобо>rсансьttоi селищноi ради:
h ttrl ://linr-so\|. g()ч. tt il

9. ВлrзнпчеНня заходiВ, зп допомогою яких здiйснюватиметься вiдстеження

результативностi дii реryляторного акта

оцiнка ефективностi регуляторного акта буде здiйснюватися за допомогою проведення

базового, повторного вiдстехсеннrl в строки, встановленi статгею 10 Закону Украiни <Про

засади д.р*uu"ьi реryляторноi полiтlrклi у сферi господарськоi дiяльностi>> та Методlrки

вiдстеrкенН" paaynorarrunocri реryляторного акта, затвердяtеноi постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 11.0З.2004 J& 308 <Про затверд}кення методики проведення аналiзу

впливу та вiдiтеяtення рФультативностi реryляторного akTD) iз змiнамrr та доповненнями.

Вiдстех(енп" р..уп"iативностi регуляторного акта буле злiйснено шляхом монiторинry

кiлькостi у*ruл.rru* без проведення аукцiону договорiв оренди комунального MariHa,

Базове вiдсте;tсення результативностi акта буле здiйснено до набрання чlrнностi цtlм актом

шляхоN1 аналiзу та пiлрахунку статиtIн}{х даних, але не пiзнiше дня, з якого починаеться

проведення повторного вiдстехсення результативностi цього акта.

Повторне вiдстехtення результативностi реryляторного акта здiйснюватr{ся через piK з лня

набраннЯ чинностi цим реryляторним актом, але не пiзнiше двох poKiB пiсля набрання ним

чинъостi. За результатами даноговiдстеження вiдбудеться порiвняннJI показникiв базового та

повторного вiдстеження.
I]iльовi групи, якi булуть залученi до проведення обстех(ення - орендарi комунального

Mar'iHa.

Слобожанський селищний ,Щмитро ДIХТ,ЯР

lI

((t(ее



l2
ДОДаТОк 1 ло Дналiзу регуляторно
впливу до проекту рiшенняt Слобожансьltоi
селищноi ради uПро затвсрджOннrI
Методики розрахунку орендноi плати за
оренду коN{ун€tпьного п,lайна Слобожансьlсоi
селищноi територiальноi гроплади, пролорцii
ii розподiлу та Приvriрних договорiв
оренди))

витрАти
на одного суб'екга господарювання великого i середнього пiдприсмнtlцтва, що

виникають внаслiдок дii регуляторного акта

[Vн Витратlt У першlrl'l piK
(стартовий piK
впров4дження
оегчлювання)

l Витрати на придбання основни>i
cppBicHe обслуговування, нIIвЕIЕIння / пiдвищення квалiфiкацii
п9рсоналу тощо, гривень

0,00

2 0,00

J Витрати, пов'язанi iз веденням облiку, 
"iд"оiоu*ою 

,а 
"оданняL{звiтностi державним оргаrrам, гривень

0,00

Витрати, пов'язанi з 4дмiнiструванням заходiв дер*Ь"о.о нагляду
(контролю) (перовiрок, штрафних санкфй, викон.lння
рiшень/приписiв тощо), грлвень

0,00

5 В итратИ на отриL{аНня адмiнiсТративниХ послуг (дозuоruu*r*rе"aй
сертифiкатiв. aTecTaTiB, погоджень, висновкiв, проведення
незалежних,/обов'язкових експертиз, сертифiкацii, атестацii тощо) та
iншиХ послуГ (проведенНя науковиХ, iншиХ експертиз, СтрiLч/вання
тощо), грrвень

0,00

6 Вlлтрати на оборотнi активи (матерiали- ,.аrrцел"рсi-, -"ар" ,оrцф
гривень

0,00

7 Вит|rати, пов'язанi iз наймом додаткового персоналу, .p""a.ri 0,00
8 Iншi гцrоцедури отримaння первиrrrrоi i.r6орrацii .rро u"ro*

рРгчлювання, гривень
478,з2

9 РАЗОМ (с),лларядкiв: l + 2 + 3 +4 +5 +6+7+8),.рЙ"е"" 478,32
10 кiлькiсть суб'екгiв господарюванюI великого та середнього

пtдприемництва, на яких буде поширено регулюваннrI, одиницЬ
l

1l c_vMapHi витрати суб'ектiв господарювання великого та серaдпоо-
пlдпри€мнИцтва, на виконан}UI регулювання (BapTicTb регулювання)
(рядок 9 х рядок l0), цrивень

478,32

р, нок вlдповlдн}lх виfрqI на одного суб'екта господарювання
Ng

з/п
Витратrr За проектом акгу

l Iншi процедури оц)имання первинноi iнфорплачii прЪ
вимоги регулювання, гривень

1.1 Витрати, пов'язанi з iнфорплуванняN{ засобаr"
телефонного зв'язItч, гривOнь
тарифи послуг tиобiльних опсраторiв включають
безкоштовнi дзвiнки в ллережi пtобiльного оператора та
достатню кiльt<iсть хвилин безкоштовного зв'язкч на
номери телефонiв iнших операторiв зв'язку, у тому числi
стацiонарнi.
Середня .B_alrTicTb l хв розмови оператора кУкртелекопл>

7,20 грн



становить 0,2 грн.
час для здiйснення iнфорплування становить до 3 хвилин,

Середня ttiлькiсть iнформувань вiд одного суб'екга

господарювання на piK становить 12.

0,2x3xl2=7.2 грн.

I.2. вltтрати на опрацIованнrI та передачу письмового

iнфорь,rування ел9Iстронною поштою, гривень

вrrrраr" на пiдготовку листа-iнформуваrrня становлrtть 1

роб. год*(на один лист). Ссрелня кiльtсiсть

irrфор"lrапь вiд одного суб'еiста господарювання на pitc

становить 12.

1ооб. год, х |2хЗ9,26=4'7|,|2rрп

47l,|z

2

;
J

т

сl,пларнi витрати на одного субекта господарювання

виконаннrI рег},лювання (BapTicTb регулювання), гривень

7.2+4'l1.|2= 478J2

на 4,]8,зz

l

478,32

_5 @йiu.ос.rодарювання за 5 poKiB, грл,

|lc BuзHaLшJlLlcb зва)tсаюLru на пrc, ll|o ]чIепоduка б.уdе

заспюсов.у-ваlllllсь лultlе Bidlloctttl окрел\lцх с.у,б'сlспtiв

zoctloi)apKlBalrLя llla luulе прll l1ePLUO:|l.y ttроdовнсення dclerlBop.ll

tlLlettOu)

х

* BиTpaTlt робочогО часу за умОв: 1 робоча година = 39,26 грн. на пiдставi вирIоГ cTaTTi 8 Засону Украiни

uпро^дер*авний бюдй, йратни ga2022pio вiд 02 грулня 202l року, Ns1928-IX,

Додаток 2 до Аналiзу регyляторного
впливу до проекту рiшення Слобоrканськоi

селищноi ради <Про затвердженнJI

Методики розрахунку оренлноi плати за

оренду коN{унаJIьного плайна Слобожанськоi
селиIцноi територiа,гlьноi громади, пропорцii

ii розподiлу та Примiрних договорiв
оренди)

витрАти
суб'сктiВ господарЮвання малого пiдпрrrсмнлtцтва, якi виникають унаслiдок дii

регуляторного акта (М-Тест)

1. Консультаuii щодо визначення вплllву запропонованого реryляторного акту на

суб'ектiв малого пiдприемництва не проводились, оскiльки процедури, пов'я3анi iз

застосуванням МетоДики розрахунку оренДноi плати, для Bcix типiв суб'ектiв господарювання

с однаковими' 
цq frFт\/пIflRяння на счб'ектiв пiдпри гь суб'скгiв малогО2. Вимiрювання реryлювання на суб'ектiв пiдприемництва: клькlс1

бiзнесу, на якi буле розповсюджуватl{сь Методика - 4,

з. Розрахуноп u"rpu.г суб'ектiв малого пiдприемництва на виконання вимог реryлювання:

У першиl"r piK
(стартовий piK
впровадх(енЕя

Наriменування оцiнки

irr*п,,,r,роrих)) витрат суб'ектiв малqго пiдпрlrсмtllrцтва н1 вltýонання регул_t,9дl4ння

Проuелу,ри повlрки ;rабо постановки на вiдповiдниr:i облlк

визначеномч органi влзди чи мiсцевого самоврядування

lJ



i4
Прочелури еrtсплуатацii
витратнi ллатерiали)

обладнання (експлуатацiйнi витрати 0,00 .r
3

4
0.00

5 Iншi процодyри. гривень 0,00

6 l +?+з+4+5\t х
що повиннl виконати виN,Iоги 4

1

8 Сумарно, гривень х

';:;оцt""" "apro.ri 
члйiнiстративних процедур суб,ектiв маJIого пiдприемництва щодо

виконання реryлювання та звrтувflння
(,Щля розрахункУ BapTocTi 1 людино-Год,IнИ використоВуеться мiнiмальна заробiтна плата, яка у

2022 рочiст.lновить 6500 цlн. та у погодинноrу розмiрi 39,26 грн., вiдповiдно до статтй 8 Закону

Украiни ккПро ,Щержавний'бюджет Украiни HaZOzZpiK> вiд 02 грулня 202l року, J\bl928_Ix)

9
l913,28

7,20
9,1 ВЙrраr", пов'язанi з iнформуванням засобами телефонного

зв'язку, гривень,
тарифи rюслуг мобiльнlа< операторiв включають безltоштовнr дзвlнки

в 
'мережi 

мобiльного оператора та достатню кiпькiсть хвилин

безкоЬтовного зв'язку t,а *оrер" телефонiв iнших операторiв зв'язку,

у ToI\{y :rислi стацiонарнi.
Ь.рaо"о BapTicTb l хв роз*rови оператора кУкртелеком) становить 0,2

грн.
Час для здiйсненн.lt iнформування
кiльtсiсть iнформувань вiд одного
становить 12.

0.2х3х l2=7.2 грн.

стalновить до 3 хвилрrrr. Середня
суб'екта господарювання на piK

9.2 в"rраrй на опрацювання та передачу ПисьI\4ового iнформування

електронною поштою. гривень
Виrрат" на пiдготовпу л"ста-iнформуваннrl становлять l роб. год*(на

од"r, n""r). Середня ltiлькiсть iнфорlryвань вiд одного суб'сlсга

господарювання на piK становить 12.

l роб. год. х 12 х З9,26:47 |,12 rpr

41l.Lz

9.з. господарювання на виконання
гривень

CyMapHi витрати на одного субскга

регулювання (BapTicTb регулювання),
,1 ,rJ-д1 1 l1: 2119 ?)гпq

418.з2

4
9.4.

9.).

KiпbrcicTb суб'ектiв господарюваннrI, що повиннl виконати виN{оги

11ег\/пlпвяння опиниПь
t 91з,2tt

9.6. З**"", ""rр*"Ьб'еrсгiв 
господарювtlншI за 5 poKiB, rривень

(lte аlзначалuсь зваlсаючu на ,пе, tцо Меmоduка буdе заспюсовувашuсь лlпце

Biёttoctto окрелtuх суб'жrпiв zоспоdарювання па лuu,е прu перluол!у
.-_л л,-лл,-л,,,,- лл-лDл^а,,rпоuАtt\

х

0,00
10 Процедур,,I ви ко HaHHrI виIr,Iо г l]егул юван нJI

11
0.00

L2
0.00

13 Iншi процедури 0.00

|4 Разоr..р"uеrru(сумарядкiв 9 + l0+ ll + 12 + l3) 1 913,2в

15
4

1653,|2
16 Сч*арrrо. гривень (рядоlt la * р"доп 15)



Бюд}IштнI витрАтI,I

на адмiIIiстрування регулIованttя для суб'скгiв мллого i пriкропiдпрlI€lлIlIrlцтва

щодатковi бtод>rсетнi витрати на адмiнiстрування регулювання суб'сктiв ]\,lалого

пiдпрrtеплнIlцтва не передбачаються. Запровадження регуляторного_акту не передбачае

створення нового структурного пiдроiлiлу 1i1,]:l" "л|li.ilл_л 
Пювнова;l<ення щодо

алмiнiстрування регуляторного акта покладегiо на вiддiл економi,tного розв}lтку, комунальноi

.г* i, n 
"."rПцi 

r-lHoi дi яльностi Слобо>rtанськоi селrл щноi радIл,

4.РозрахУноксУмарнихВитратсУб'сктiВМаJIогопiдпрлIемницТВа'що
вллникають на в!лконання вимог реry,пювання

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) захолiв для

пiдприемництв.1 щодо запропонованого регулювання

На ocHoBi аналiзу визначено, що зазнаtlена сума платежiв е прrrйнятною

малогО пiдпрirемНицтва, а впроваДження компенсаторних (пом'якшувальних)

потрiбно.

малого

лля суб'ектiв
процедур не

У перший piK (стартовлrй piK
впровадження регулlовання)

Оцirrr.о ((пl]яL{их)) витрат суб'сктiв N{алого

пiдприсмнлtцтва на вик9Fqння р9гулювання ,l653,12

},1алого пiдприемництва щодо виконання регулювання

,7 65з,12
clMфHi витрати N{апого пiдприемництва на виконання

запланованого регулюванн,I
Бюдо--rнi витрати на адмiнiструван}ш регулюванн,l

для с},б'сктiв lиало[о i мiкропi
1 653,|2

Cy*ap"i витрати на виконання запланованого

лювання

/ l5


