
ПОВIДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту реryляторного акту - проект рrшення

Сл обожанськоi ..rr, *"оi рчл" nflpo зчr".рл*.ння Методики розрахунку орендноi плати

за оренду комунальноiо майна Слобожанськоi селищнот територiальноi громади,

Йропорчii'fi розподiлу та IIримiрних договорiв оренди>)

Розробник - Слобожанська селищна рада

проект регуляторного акта передбачае необхiднiсть вреryлювання господарських та

адiмiнiстративних вiдносин при вирiшеннi питань укладення договорiв оренди майна

*o"y"-i"oT власностi СлобожанськоТ селищноТ територiальноТ громади, розрахунку плати за

оренду вiдповiдно до вимог законодавства,

Вiдповiдно до статей 9, 13 Закону Украiни <Про засади державноi регуляторноТ полiтики у

сферi господарськоi дiяльностi> та з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних

та юридичних осiб та ix об'еднань, Слобожанська селищна Рада повiдомляе про

оприлюднення проекту регуляторного акту проект рiшення селищноi ради <Про

,ur""рд*."r" Методики розрахунку орендноТ плати за оренду комунального майна

СлобожанськоТ селищноТ теритоiiальноi' громади, пропорчiТ ii розподiлУ та ПРИмiРНиХ

договорiв оренди) та аналiзу його регуляторного впливу,

Щаний про.ект рiшення пiд.оrо"пЬнии Ъ метою забезпечення виконання вимог Закону

УкраТни <Про оренду державного та комунчrльного майн11>, пiдвищення ефективностi

""*opr"rur"" ^nчй"u 
комунчrльнот власностi територiальнот громади, створення единих

правил для учасникiв орендних вiдносино чiтких механiзмiв розрахунку "_!.л1l::l:::::,:
пропорчiт ii розподiлу, врахування iндексу iнфлячiт, встановлення доступних ставок орендноl

плати за використання комунarльного майна Слобожанськот селищнот територiальноi громади

закладами, установами та органtзацiями, якi утримуються (фiнансуються) за рахунок

"i.r,"""* 
бюджетiв, ,ро"uд."*им об'сднанням та iншим соцiально важливим органiзацiям,

якi згiднО ЗаконУ маютЬ правО на отримання В орендУ майна та продовження договорiв

Бр."д" без аукцiону, забезпечення.д"""* вимог ло оформлення догоВiрниХ вiдносиН у сферi

оренди комунального майна Слобожанськот селищноi територiальнот громади, забезпечення

,ъйд*."i до бюджету селищноi ради та в дохiд балансоутримувачам комунального майна, 
.

Проект р"ryп"йр"о.о u*ru та вiдповiдний аналiз регуляторного впливу розмiщений 04

nrorbro 2012р;,. 
"u 

офiцiИrоМу веб-сайтi СлобожанськоТ селищноТ ради: h{Iпi/Fm-sоvrgоv,ча

строк пр"й"аr"" пропозицiй та зауважень до проекту реryляторного акта становить один

мiсяць з дня його оприлюднення на офiчiйному веб-сайтi Слобожанськот селищноi ради:

htto:{kц-soy.gqv.up
@BaженняДoпpoектyperyляTopнoГoaктyтaaнaлiзyЙoгopeГyлятopнoГo
впливу просимо надавати в письмовiй формi:
- поштою за адрескою: 63460, смт. Слобожанське, вул, Миру,6ул"7
- факсом: (05747) 5-24,03
- e-mail: 01197598@mail.epy,ua
Телефон для довiдок: (05747) 5,22,66.


