
Експертний висновок
вiдповiдальних постiйних комiсiй з питань пл.lнування, бюджету, фiнансiв,

пiдприемницькоi дiяльностi, соцiапьного захисту, працi та сфери послуг
та з питань промисловостiо булiвниuтва, агропромислового кQмплексу, житлово -

комунаJIьного господарства, земельних вiдносин та екологii СлобожанськоТ селищноi рали
щодо реryляторного впливу проскry реryляторного акту - рiшення селищноТ р4ди

<Про затвердження Методики розрахунку орендноi плати за оренду комунального' майна Слобожанськоi селищноi територiальноi громади, пропорuii iT роiполiлу та
Примiрних договорiв оренди>>

На виконання вимог cTaTTi З4 Закону Украiни <Про засади державноТ регуляторноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>о постiйнi депутатськi koMiciT Слобожанськоi
селищноТ ради, а саме: з питань планування, бюджеry, фiнансiв, пiдприемницькоi
дiяльностi, соцiального захисry, працi та сфери послуг, та з питань промисловостi,
будiвництва, агропромислового комплексу, житлово комунального господарства,
земельних вiдносин та екологii, розглянули проект рiшення СлобожанськоТ селищноТ
ради кПро затвердження Методики розрахунку орендноi плати за оренду
комУпального маЙна Слобожанськоi селищноi територiальноi громади, пропорцii Ii
розполiлу та Примiрних договорiв орендиD з аналiзом впливу реryляторного акту та
встановила наступне:

Щаниft проект реryляторного акта розроблено Слобожанською селищною радою в
межах наданих повноважень, вiдповiдно до норм Закону УкраiЪи кПро оренду державного
та комунаJIьного майна> вiд 03 жовтня 20l9 року лЬ l57-IX, постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украihи к,Щеякi питання оренди державного та комунаIIьного майна> вiд 03.06.2020р. JФ
48З, з урахуванням норм постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи к.Щеякi питання
розрахунку орендноТ плати за державне майно> вiд 28.04.202l р. Ns 630, а тЕжож норм
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи <Про затвердження примiрних договорiв оренди
державного майна> вiд l2 серпня 2020р. Ns 820.

1. Вiдповiднiсть проекry реryляторного акта принципам державноi реryляторноi
полiтики, встановленим статтею 4 Закону Украiни <Про засади державноi
реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностЬ>

При пiдготовцi проекту реryляторного акта витримана послiдовнiсть регуляторноТ
дiяльностi: проект вiдповiдае цiлям державноi реryляторноi полiтики, а також його
включено до плану дiяльностi з пiдготовки проектiв реryляторних aKTiB на 2022 рiк
(рiшення XIX cecii селищноТ рали VIII скликання вiд 25.|1.202I року Nч837-VIII),
проведенi роботи з реryляторноi процедури:

- 04 лютого 2022 р. розмiщено повiдомлення про оприлюднення проекту
реryляторного tжту з аналiзом Його реryляторного впливу, про що проiнформовано
депутатiв селищноТ ради та суб'ектiв господарювання на офiцiйному веб-сайтi
Слобожанськоi селищноТ ради : htIp://,kr.n-soy.govrua.

- Таким чином, проект регуляторного iжта - проект рiшення селищноТ рали <Про
3атверд}кення Методики розрахунку орендноi плати за оренду комунального майна
Слобожанськоi селищноi територiальноi громади, пропорuii iT розпопiлу та
Примiрних договорiв оренди>> з анапiзом його реryляторного впливу вiдповiдае yciM
принципаN,I лержавноТ реryляторноi полiтики, якi встановленi статтею 4 Закону УкраiЪи
кпро засади державнот регуляторнот полiтики у сферi господарськот дiяльностi>>, а саме:
доцiльнiсть, адекватнiсть, ефективнiсть, збалансованiсть, перелбачуванiсть, прозорiсть та
врахування громадськоТ думки.

2. Вiдповiднiсть проекry реryляторного акта вимогам cTaTTi 8 Закону Украiни
<Про засади державноi реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностil>
щодо пiдготовки аналiзу реryляторного впливу.

До вищевказаного проекту регуляторного акта, з метою одержання заувФкень та
пропозицiЙ, було пiдготовлено ана-тliз реryляторного впливу. ,Щаним аналiзом



РеryЛЯТОРнОгО Впливу визначено та проанапiзовано проблему, яку пропону€ться
розв'язати шляхом державного регулювання господарських вiдносин, а також оцiнено
важливiсть цiсi проблеми, обгрунтовано, чому визначена проблема не цоже бути
розв'язана за допомогою ринкових механiзмiв i потребус державного реryлюванняо або
визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою дiючих реryляторних akTiB.
Визначено очiкуванi результати прийняття зaшропонованого реryляторного tкту, у тому
числi здiЙснено розрахунок очiкуваних вицат та вигод суб'ектiв господарювання,
дIсржави внаслiдок дii реryляторного акту.

Визначено цiлi державного регулювання та оuiнено yci прийнятнi апьтернативнi
способи досягнення встановлених цiлей, у тому числi Ti з них, якi не передбачшоть
безпосереднього державного реryлювання господарських вiдносин, арryментовано
переваги обраного способу досягнення встановлених цiлей. Описано механiзм i заходи,
якi забезпечать роз'яснення визначеноi проблеми шляхом прийняття запропонованого
реryляторного акту та обrрунтовано можливiсть досягнення встановлених цiлей у разi
прийняття запропоновttного регуляторного акту, та доведено, що досягнення
запропонованим реryляторним актом встановлених цiлей е можливим з найменшими
Витратами для суб'ектiв господарювання та держави, а вигод, якi виникатимуть внаслiдок
лii запропонованого регуляторного акту, виправдовують вiдповiднi витрати у випадку,
яКЩО Витрати та/або вигоди не можуть бути кiлькiсно визначенi. Оцiнено можливiсть
впровадження та виконання вимог реryляторного акту зЕlлежно вiд pecypciB, якими
розпоряджуються органи мiсцевого сtlмоврядування, якi повиннi впроваджувати або
Виконувати цi вимоги, та ризик впливу зовнiшнiх чинникiв на дiю запропонованого
Реryляторного акту. ОбГрунтовано строк чинностi реryляторного &кц, визначено
покщники результативностi регуляторного акту та заходи: зil допомогою яких буде
здiЙснюватися вiдстеження результативностi реryляторного акту в рщi його прийняття.

Уз.а{апьyедий чFсновqк :

Постiйнi KoMicii СлобожанськоТ селищноi ради - з питань планування, бюджеry, фiнансiв,
пiдприемницькоi дiяльностi, соцiапьного захисту, працi та сфери посJryг та з питань
пРОмисловостi, будiвництва, агропромислового комплексу, житлово - комунального
господарства, земельних вiдносин та екологiТ вважають, що проекг реryляторного акту -
пРОеКт рiшення Слобожанськоi селищноi ради <Про затвердження Методики
роЗрахунку орендноi плати за оренду комунального маЙна Слобожанськоi селищноi
територiальноi громади, пропорuii ii розполiлу та Примiрних договорiв оренди>> та
анапiз його реryляторного впливу вiдповiдаrоть вимогам ст. 4 та ст. 8 Закону Украiни <про
засади державноi реryляторноi полiтики у сферi господарськоI дiяльностil>.

Голова KoMiciT з питань планування
бюджеry, фiнансiв, пiдприемницькоТ
дiяльностiо соцiаltьного захисту, праui
та сфери посJryг

Голова KoMiciT з питань
промисловостi, булiвництва,
агропромислового комплексу,
житлово-комунаJIьного господарства,
земельних вiдносин та екологiТ
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