
АНАЛIЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту реryляторного акта - проскту рiшення MicbKoi ради

<<Про питання оренди нерухомого майна що налеяtить до комунальноI
власностi Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади> в частинi
затверджецня Порядку передачi в оренду нерухомого майнао що
Нале}кить до комунальноi власностi Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi
громади та Порядок передачi майна в оренду на короткий TepMiH

ЩеЙ аналiз регуляторного впливу (далi - АРВ), розроблений на виконання
Та З ДОТриМанням вимог Закону Украiни <Про засади державноi регуляторноi
полiтики у сферi господарсъкоi дiяльностi>> та Методики проведення аналiзу
ВпЛиВУ регуляторного акта, затвердженоi постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 11.03.2004 Ns 308 (зi змiнами), визначае правовi i органiзацiйнi
ЗахоДи реалiзацiТ проекry рiшення Щнiпровськоi MicbKoT ради <Про питання
оренди нерухомого майна що напежить до комунальноi власностi
,Щнiпровськоi мiсъкоi територiальноi громади> (далi - проекту РА) в частинi п.
1 проекту рiшення щодо затвердження Порядку передачi в оренду нерухомого
майна, I,TIo належить до комунальноi власностi Щнiпровськоi MicbKoi
територiальнот громади та Порядок передачi майна в оренду на короткий
TepMiH>.

I. Визначення проблеми

На сьогоднiшнiй день проблема полягае в тому що чинний
РеryляторниЙ акц а саме рiшення мiськоi ради вiд 21.03.2007 J\b 41111 <Про
оренду нерухомого майна, що належить до комунальноi власностi
ЩНiПРОвськоi MicbKoT територiалъноТ Iромади>) (зi змiнами) не вiдповiдае у
цiлому дiючому законодавству у звОязку зi вступом У дiю нового Закону
Украiни "Про оренду державного та комунального майна" вiд 01 .02.2О20р.
проблема також полягае в тому, що процедура надання комунального майна в
оренду е надмiрно зареryльованою, скJIадною та непрозорою. Ускладнена
процедура передачi в оренду об'ектiв комун€tпьноi власноотi, непрозорiстъ та
тривалий TepMiH li проведення негативно впливають на
конкурентоспроможнiсть комунального майна в порiвняннi з анаJIогiчним
майном приватноi
недоотримуе доходи

форми власностi. Як наслiдок, мiсцевий бюджет
передач1 в оренду комунального майна.

Причини виникнення проблеми:

' ВiДНОСини оренди комун€tJIьного майна регулювалися Законом Украiни
"ПРО ОРенДУ державного та комун€rльного майна" прийнятим ще в t992
роцi та реryляторним актом - рiшенням Щнiпровсъкоi мiськоi ради вiд
21.03.2007 ЛЬ41/11 "Про оренду нерухомого майна, що належитъ до
КОМУНаЛЪНОТ власностi Щнiпровсъкоi мiсъкоi територiальноi громади"
якi не вiдповiдають вимогам сучасною часу.
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Значне скорочення надходженъ вiд орендноi плати комунаJIьного
нерухомого майна до мiського бюджету з 01.02.2020 у зв'язку зi вступом

у дiю нового Закону Украiни "Про оренду державного та комунального
майна" та вiдсутностi нового регуляторного акта, а саме рiшення мiськоi
ради <Про питання оренди нерухомого майна що належить до
комун€ulьноi власно стi rЩнiпровськоi Mi съкоI територi альноi громади)

Аналiз надходжень орендноi плати до мiського бюджеry:

Групи (пiдгрупи)
2018 20]t9 2020 Очiкуеться

в2027

Надходження 25 849 800 грн 31 882 200 грн 27 892 000
грн

25 954 600
грн

Кiлькiсть укладених догово-
рlв оренди

бз9 905 668 4зб

Кiлькiсть укладених догово-
piB оренди з оплатою 70% до
мiського бюджету

450 507 316 1з4

Кiлькiсть укJIадених догово-
piB оренди де 100% орендноi
плати спрямовуеться балансо-

утримувачу (вiдсутнi надхо-
дження до бюджету)

189 398 з52 з02

бюджеry, а також вiдiграе
пiдприемницькоi дiяльностi у

важливу роль у забезпеченнi розвитку
MicTi Щнiпра. Вiдсутня едина прозора та

Пiдтвердження важливостi проблеми:
Оренда комуналъного майна с важливим джерелом наповнення мiсцевою

ефективна процедура передачi в оренду комунаJIьного майна. Вiдбулось
накопичення великоТ кiлькостi нелiквiдного майна у комунаJIьному ceKTopi, на

утримання якого витрачаеться значна сума комунальних коштiв. У потенцiйних
орендарiв вiдсутня довiра до прозоростi, чесностi процесу передачi майна в
оренду.

OcHoBHi групи (пiдгрупи), на якi проблема справляе вплив:

Групи (пiдгрупи) Так Hi

громадяни +

Держава +

Суб' екти господарювання +

У тому числi суб'екти малого пiдприемництва +



Обгрунryвання неможливостi вирiшення проблеми за допомогою
ринкових механiзмiв:

Враховуючи iмперативнiсть норм законодавства УкраТни щодо
встановлення орендних ставок, визначення розмiру орендноi плати,

розрa>ryнку реестрацiйних та гарантiйних BHecKiB, виключаютъ можливiсть
застосування альтернативних способiв вiдповiдних д|й, а також беручи до
уваги передбачену законодавством необхiднiсть перiодичного оновлення
незалежноi оцiнки майна, вказанi вище проблеми в майбутньому не можуть
бути розв'язанi за допомогою ринкових механiзмiв чи дiючих нормативно-
правових aKTiB.

II. Щiлi державного регулювання

[]iлi державного регулювання, безпосередньо пов'язанi з розв'язанням
проблеми:
вреryлювання загальних умов пiдютовки та IIроведення електронних аук-
цiонiв з передачi комунального майна в оренду з використанням електронноi
торговоi системи <<РrоZоrrо.Продажi.>, зокрема, визначення процедури
вкJIючення об'ектiв оренди до перелiкiв майна та процедури пiдготовки i
проведення електронного аукцiону, а також публiкацii iнформацii про

результ€Iти аукцiону;
- пiдвищення конкуренцii за рахунок спрощення доступу до аукцiонiв з

передачi майна в оренди а також рiвного доступу для Bcix зацiкавлених
iHBecTopiB до iнформацii про таке майно;

- досягненнrI прозоростi та вiдкритостi процесу передачi в оренду комуналь-
ною майна;

- врегулювання питання порядку передачi майна в оренду пiльговим
категорiям потенцiйних орендарiв, продовженнrI договорiв оренди та внесення
змiн до них, укладання договорiв оренди на короткий TepMiH.

III. Визначення та оцiнка альтернативних способiв досягнення цiлей

1. Визначення альтернативних способiв
У ходi пошуку альтернативних способiв досягнення встановлених цiлей

доцiльно розгJIянути реапiстичнi альтернативи, якi можуть бути впровадженi
на сучасному етапi розвитку суспiпьства. Кiлькiсть наведених альтернатив для
проведення аналiзу вигод та витрат буде достатньою для того, щоб оцiнка дii
реryляторного акта була якiсною.

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива I

Збереження ситуацii, яка icHye на цей
час.
А саме заJIишення в дii регуляторного
акта,Щнiпровськоi мiсъкоТ ради вiд

Не забезпечуеться досягнення цiлей.
Така zrльтернатива е неприйнятною.
Iснуючий порядок проведення
конкурсу для передачi в оренду
комунального нерухомого майна не



21.03.2007 NЬ41/11 "Про оренду
нер}D(омого майна, що належить до
комунальноi власно cTi Щнiпровськоi
MicbKoi територiальноi громади " (зi
змiнами)

вiдповiдае вимогам дiючого
законодавства Украiни

Альтернатива 2
Застосування Постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни кПро затвердження
Порядку передачi в оренду
державного та комунального майна>>

вiд 03.06.2020р. Ng 483 , включаючи
особливостi передачi його в оренду

Щей спосiб е ефективним, оскiльки
унiфiкуе процедуру uередачi майна в
оренду, забезпечуе рiвний доступ дляч.всlх потенцlиних орендарlв до маина,
що пропонуетъся до передачi в
оренду. Але BiH не враховуе деякi
нюанси та специфiпqу передачi в
оренду комунального майна, та
орiентований бiльше на державне
майно, тому е недуже прийнятним

Альтернатива 3

Прийняття Щнiпровською мiсъкою
радою РА з предмету регулювання:
Про питання оренди нерухомого
майна що належить до комунальноi
власностi Щнiпровськоi MicbKoi
територiальноi громади)

Такий спосiб е найбiльш ефективним
та прийнятним. Враховуе цiлi та
забезпечуе вирiшення питань
передачi в оренду комунального
майна. Вiдповiдае вимогам дiючого
законодавства Украiни

2. Оцiнка вибраних альтернативних способiв досягнення цiлей

Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB органу мiсцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Вiдсутнi Зменшення надходження
коштiв до бюджеry
зниження iнвестицiй в
комунальне майно

Альтернатива 2 Застосування
електронноi торювоТ
системи
<<РrоZоrrо.Продажi.>

Не потребуе додаткових
витрат iз мiсцевого
бюджета

Альтернатива З Пiдвищення
ефективностi передачi
майна в оренду шляхом
проведення електронних
аукцiонiв з

Реалiзацiя акта не
потребуе додаткових
витрат iз мiсцевого
бюджета

'1



використанням
електронноi торговоi
системи
РrоZоrrо.Продажi.
Пiдвищення контролю
за iснуючими
договорами оренди
майна. Збiльшення
надходження коштiв до
бюджеry. Пiдвищення
довiри у iнBecTopiB щодо
прозоростi, чесностi та
ефективностi процесу
передачi майна в оренду

Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива Вiдсутнi Обмежений досryп
потенцiйних орендарiв
до iнформацii та процесу
передачi в оренду
комунального майна.
Iснуючий процес
складний та непрозорий.
Вiдсутнiй повний
перелiк вiльних
примiщень для передачi
в оренду

Альтернатива 2. Застосування
електронноi торювоi
системи
<<РrоZоrrо.Продажi.>>

Вiдсутнi

Альтернатива 3 Забезпечуе доступ
громадян до
комунального майна та
надасть можливiсть
прозоро на електронних
аукцiонах отримувати
майно в оренду.
Забезпечуе доступ до
акту€lJIьних даних про
вiльнi примiщення
комунального майна

Вiдсутнi



Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB суб'сктiв господарювання

Показник Великi Середнi Малi MiKpo Разом

Кiлькiсть суб'ектiв
господарювання, що
пiдпадають пiд дiю
регулювання, одиниць

25 67'. 2200 |зз45 |6241

Питома вага групи у
зага-тьнiй кiлькостi,
вiдсоткiв

0,2 4,I 13,5 82,2 100

*ЩЖеРело оТримання iнформацii: лист Гоповного управлiння статистики
у .Щнiпропетровськiй областi вiд 27 .02.2020 ЛЬ 14-1 4l7 49-20.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива Вiдсутнi Обмежений досryп
потенцiйних орендарiв
до iнформацii та процесу
передачi в оренду
комун€tпьного майна.
Iснуючий процес
складний та непрозорий.
не маютъ повного
перелiку вiльних
примiщень для передачi
в оренду

Альтернатива 2 можливiсть
застосування
електронноi торговоi
системи
<<РrоZоrrо.Продажi.>

Вiдсутнi

АльтернативаЗ Забезпечуе доступ
громадян до
комун€Lльного майна та
надае можливiсть
прозоро отримувати
майно в оренду на
електронних аукцiонах.
Забезпечуе доступ до
актуальних даних про
вiльнi примiщення
комун€rльного майна

Вiдсутнi



Пiд час проведення оцiнки впливу на сферу iHTepeciB суб'сктiв
ГОСПОДарювання великого i середнъого пiдприемництва визначено витрати на
одного суб'екта госrrодарювання великого i оереднього пiдприсмництва, якi
будуть виникати внаслiдок дii регуляторного акту, що наведенi у Щодатку 1.

CyMapHi витрати за альтернативами Сума витрац гривень

Альтернатива 1 Ненадходження коштiв до мiсцевого
бюджету вiд передачi в оренду кому-
н€uIьного нерухомого майна

Альтернатива 2 BapTicTb отримання первинноi iнфо-
рмацii про вимоги регулювання, з

урахуванням
часу (2 години) необхiдного великим

та середнiм суб'сктам господарю-
BaHIuI (696 одиницъ) для ознайом-

лення, що пiдпадають пiд дiю регу-
лювання 50265,12 грн.

+

Реестрацiйний внесок за участь в ау-
кцiонi у розмiрi |0 % вiд мiнiмалъноi
заробiтноi плати (б00 грн станом на

01.01 .202I)
+

Винагорода оператору 5 % (новий
орендар) або З % (чинний орендар)
вiд рiчноi орендноТ плати

+

забезпечувальний депозит в розмiрi
шестимiсячноi орендноi плати але не
менш нiж два розмiри мiнiмальноi
заробiтноi плати станом на перше
число мiсяця, в якому укладаеться
цей договiр (без ПШ)

+

авансовий внесок в розмiрi 3 мiсяч-
ноi оренднi плати

АльтернативаЗ BapTicTb отримання первинноi iнфо-
рмацii про вимоги регулювання, з

урахуванням
часу (1 година) необхiдного великим

та середнiм суб'ектам господарю-



вання (б96 одиниць) для ознайом-
лення, що пiдпадають пiд дiю регу-

лювання 25132,5б грн.
+

Реестрацiйний внесок за участь в ау-
кцiонi у розмiрi l0 % вiд мiнiмальноi
заробiтноi плати (б00 грн станом на

01.01 .202|)
+

Винагорода оператору 5 % (новий
орендар) або 3 О/о (чинний орендар)
вiд рiчноi орендноi плати

+

забезпечувальний депозит в розмiрi
шестимiсячноi орендноi плати але не
менш нiж два розмiри мiнiмальноi
заробiтноi плати станом на перше
число мiсяця, в якому укладаеться
цей договiр (без ПД)

+

авансовий внесок в розмiрi 3 мiсяч-
ноi оренднi плати

IV. ВИбiр найбiльш оптимального альтернативного способу досягнення
цiлей

Оцiнка ступеня досягнення визначених цiлей здiйснюсться за чотириба-
льною системою, де:
4 - цiлi прийняття РА, якi можуть бути досягнутi повною мiрою (проблема бi_
льше iснувати не буде);
3 - цiлi прийняття РА, якi можуть бути досягнутi майже повною мiрою (yci
важливi аспекти проблеми iснувати не будуть);
2 - ЦiЛi пРийняття РА, якi можуть бути досягнутi частково (проблема значно
ЗМеншитЬся, деякi важливi та критичнi аопекти проблеми з€tлишатъся невирi-
шеними);
1 - цiлi прийняття РА, якi не можуть бути досягнутi (проблема продовжуе ic-

вати).
Рейтинг

результативностi
(досягнення цiлей пiд

час вирiшення
проблеми)

Бал результативцостi
(за чотири бальною
системою оцiнки)

KoMeHTapi щодо присвоення
вiдповiдного бала

Альтернатива 1 1 С недоцiльною, оскiльки не до-
зволить досягти цiлей держав-
ного регулювання, створюе



умови щодо порушення вимог
чинного законодавства

Альтернатива 2 2 Щiлi прийняття регуляторного
акта можуть бути реалiзованi ча-
стково, важливi та критичнi ас-
пекти по орендi комун€lльного
нерухомого майна з€Lлишаться
невирiшеними

Алътернатива 3 4 Idiлi прийняття регуляторного
акту можуть бути реалiзованi
повною мiрою

Рейтинг

результативностi

Вигоди
(пiдсумок)

Витрати
(пiдсумок)

Обrрунryвання
вiдповiдного мiсця

альтернативи у
рейтингу

Альтернатива Вiдсутнi Ненадходження
коштiв до
мiсцевого
бюджету вiд
передачi в оренду
комунального
нерухомого майна

С неприйнятним,
оскiльки не вирiшуе
цiлей державного
регулювання та
призводить до
ненадходження до
мiсцевого бюджеry
коштiв. Не вiдгlовiдае
вимогам дiючого
законодавства.

Альтернатива 2 Надходження
коштiв вiд
передачi в
оренду
комунЕtпьного
майна за
ринковою цiною

вiдсутнi Задекларованi цiлi
будуть досягнутi
частково, важливi та
критичнi аспекти по
оренд1 комунального
нерухомого майна
залишаться
невирiшеними

АльтернативаЗ Надходження
коштiв вiд
передачi в
оренду
комунального
майна за

ринковою цiною

вiдсутнi У разi прийняття РА
задекларованi цiлi
будуть досягнутi
повною мiрою.
забезпечення
можливостi
отримання
громадянами та
суб'ектами
господарювання в



оренду комунаJIьного
нерухомого майна
через прозору
процедуру

Рейтинг Аргументи щодо
переваги обраноТ

альтернативи/причини
вiдмови вiд

альтернативи

Оцiнка ризику зовнiшнiх
чинникiв на дiю
запропонованого

реtуляторного акта

Альтернатива 1 Не вирiшуе ключового
завдання та прозороi
передачi комун€tльного
майна в оренду

х

Альтернатива 2 Частково забезпечуе
вирiшення питання щодо
ефективноi та прозороi
передачi комунального
майна в оренду, не
висвiтленi деякi засади з
передачi в оренду
комуналъного майна

Вiдсутнiй ризик зовнiшнiх
чинникiв на дiю
запропонованого

регуляторного акта

Альтернатива 3 Забезпечуе вирiшення
питання щодо
ефективноi та прозороi
передачi комун€tльного
майна в оренду.

,Щотримання
законодавства у сферi
передачi державною та
комунЕlльного майна.

Вiдсутнiй ризик зовнiшнiх
чинникiв на дiю
запропонованого

регуляторного акта

Оцiнка вцливу про€кту реryляторного акту на конкуренцiю в
рамках проведення аналiзу регуляторного впливу

Категорiя впливy: Вiдповiдь
А. Обмежуе кiлькiсть
наслiдок може мати
(проект акта):

або звужу€ коло постачальникiв. Такий
мiсцео якщо нормативно-правовий акт

Hi

1. Надае суб'скту господарювання виключнi права на
поставку ToBapiB чи послуг;

Hi

2. Запроваджуе режим
вимогу погодження
органами влади;

лiцензування, надання дозволу або
пiдприемницькоI дiяльностi iз

Hi



a,l Обмежуе здатнiсть
постачати товари чи
ччасникiв ринку);

окремих категорiй
надавати послуги

пiдприемцiв
(звужуе коло

Hi

4. Значно пiдвищуе вартiстъ входження в ринок або виходу з
нього;

Hi

5. Створюе географiчний бар'ер для постачання ToBapiB,
виконання робiъ надання послуг або iнвестицiй.

Hi

Б. Обмежуе здатнiсть постачальникiв конкурувати. Такий
наслiдок може мати мiсце, якщо нормативно-правовий акт
(проект акта):

Hi

1. Обмежуе здатнiсть пiдприемцiв визначати цiни на товари
та послуги;

Hi

2. Обмежуе можливостi постачальникiв рекламувати або
здiйснювати маркетинг iх ToBapiB чи послуг;

Hi

1
1 Встановлюс стандарти якостi, що надають необгрунтовану

перевагу окремим постачальникам порiвняно з iншими,
або стандарти вищого рiвня якостi, нiж той, який обрали б
oKpeMi достатньо поiнформованi споживачi;

Hi

Суттево збiльшуе витрати окремих суб'ектiв пiдприемств
внаслiдок
та нових

порiвняно з iншими (зокрема,
дискримiнацiйного ставлення до дiючих
учаоникiв ринку).

4. Hi

В. Зменшуе мотивацiю постачальникiв до активноi
конкуренцii. Такий наслiдок може мати мiсце, якщо
нормативно-правовий акт (проект акта):

Hi

1. Запроваджуе режим самореryлювання або спiльного
реryлювання;

Hi

2. вимагас або
виробництва

заохочуе публiкувати iнформац
чи реалiзацii, цiни та витрати п

ю про обсяги
дприемств;

Hi

П Обмежсус вибiр та доступ споживачiв до необхiдноi
iнформацii. Такий наслiдок може мати мiсце, якщо
нормативно-правовий акт (проект акта):

1. Обмежус здатнiсть споживачiв вирiшryвати, у кого
купувати товар;

Hi

2. Знижуе мобiльнiсть споживачiв внаслiдок пiдвищення
прямих або непрямих витрат на замiну постачальника;

Hi

а Суттево обмежуе чи змiнюе iнформацiю, необхiдну для
прийняття рацiонального рiшення щодо придбання чи
продажу ToBapiB.

Hi

Y. Механiзми та заходи, якi забезпечать розв'язання визначеноi проблеми

На пiдставi проведеною вище аналiзу регуляторного впливу найбiпьш
оптимальним способом досягнення встановлених цiлей с Альт,ернатива 3,
тобто для розв'язання проблеми пропонуеться прийняти запропонований РА.



Механiзмом, який забезпечитъ розв'язання проблематики, е прийняття
,.Щнiпровською мiською радою рiшення про оренду нерухомого майна, що
перебувае у комунальнiй власностi Щнiпровсъкоi MicbKoi територiальноi
громади.

,Щля розв'язання проблеми пропонуеться:
- визначити процедуру пiдготовки та проведення електронного аукцiону,

публiкацii iнформацii про результати аукцiону;
- унiфiкувати процедуру передачi комунального майна в оренду;
- Запровадити передачу комунапьного майна в оренду виключно через

електронIIу торгову систему;
- забезпечити рiвний досryп для Bcix зацiкавлених потенцiйних орендарiв

до майна, що пропонуеться до оренди;
- пiдвищити конкуренцiю за рахунок спрощення доступу до аукцiонiв.

За умови прийняття запропонованого проекту РА будуть cTBopeнi умови
для розв'язання проблеми, визначеноi у роздiлi
оптималБним шляхом вирiшення цiеi проблеми
ЗаГаЛьнообов'язковостi виконання норм з€вначеного регуляторного акry BciMa
}часниками правовiдносин у сферi оренди комунального майна.

YI. Оцiнка Виконання вимог реryляторного акта залежно вiд pecypciBo
якими розпоряджаються органи виконавчоi влади чи органи мiсцевого
СаМОВРяДУВаННя, фiзичнi та юридичнi особио якi повиннi проваджувати

або викоцувати цi вимоги

Виконання вимог РА з боку Щнiпровськоi MicbKoi ради та ii виконавчих
ОРганiв, фiзичних та юридичних осiб, на яких поширюеться дiя РА, можливо
ЗаВДяки загIровадженню органiзацiйно-правових умов для реалiзацii iх прав
та виконання обов'язкiв, передбачених РА.

Прийняття регуляторного акта забезпечитъ врегулювання питання вико_
ристання електронноI торговоi системи <<РrоZоrrо.Продажi.>> для процедури
ПеРеДачi маЙна в оренду, також створитъ баланс iHTepeciB мiськоI влади, цро-
МаДЯН Та сУб'ектiв господарювання (як державного, так i приватного сектору
еКОнОмiки). Запровадження регуляторного акта не призведе до додаткових
ВИТРаТ У суб'ектiв господарювання, адже система <<РrоZоrrо.Продажi.>> вже
функцiонуе.

Питома вага суб'сктiв м€lJIого пiдприемництва (малих i мiкропiдпри-
еМСТВ Разом) У загальнiЙ кiлькостi суб'ектiв господарювання, на яких поши-
РЮеТься регулювання, перевищуе 10 вiдсоткiв, тому проведено розрахунок
ВИТРат на запровадження державного регулювання для суб'ектiв малого пiд-
присмництва - Тест маJIого пiдприемництва (М - Тест), Щодаток 2 до АРВ.

Введення в дiю РА не передбачае утворення нового органу або нового
структурного пiдроздiлу Щнiпровськоi MicbKoi ради, та не потребуе
Збiльшення штату посадових осiб в органах мiсцевого самоврядування, а
лише упорядковус вже iснуючу дiяльнiсть iз зазначеного питання.

I цього АРВ, що е
й фунтуеться на



VII. Обrрунтування запропонованого строку лii регуляторного акта

Передбачаеться, що регуляторний акт набере чинностi з дня його офi-

цiйного оприлюднення у газетi <<Наше MicTo>>.

Оскiльки Порядок передачi в оренду нерухомого майна, що перебувас у
комунЕtпьнiй власностi ,Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади, вкJIю-
чаючи особливостi передачi його в оренду, розроблено на виконанIuI вимог
Закону УкраiЪи <Про оренду державного та комунапьного майна>>, дiя регу-
ляторного акта поширюеться на необмежений строк i обмежуеться дiею цьо-
го Закону та iнших нормативно-правових aKTiB у цiй сферi.

У випадку змiни чинного законодавства, а також у разi виникненнrI не-
обхiдностi, до нього можуть бути BHeceHi змiни.

VПI. Визначення показникiв результативностi дii регуляторного акта
Для вiдстеження результативностi дii цього реryляторною акта

визначено TaKi пок€lзники:

*Примiтка оцiнка здiйснена за 4-балъною системоюl до] 4

досягнуто у високiй Mipi результат якiсного пок€lзника,3 - досягнуто бiльш,
нiж на 50% результат якiсного пок€lзникz, 2 - досягнуто менше, нiж на 50%

результ€tт якiсного покЕIзнико, 1 - практично не досягнуто.

Вiдповiдно до ст. |2 Закону Украiни <Про засади державноТ регуляторноТ
!lполlтики у сФер1 господарсько1 дlяльност1) реryляторнl акти, прийнятt

J\tb

з/п
показники

результативностi

Перший piK
запровадження

(прогноз)

За поять
poKiB

(прогноз)

1

Кiлъкiсть укладених доюворiв оренди
нерухомого майна за результатами
аукцiону, од.

262 13 10

2
Супца надходження коштiв вiд орендноi
плати до мiського бюджеry за
результЕtтами аукцiону, грн.

з 7|4 444 |8 572 220

a
J

Загальний розмiр площ, наданих в
оренду за результатами аукцiону, кв. м.

28 700 143 500

Якiснi (у бальнiй системi)*

4
PiBeHb iнформованостi суб'ектiв
господарювання щодо основних
положень РА

a
J 4

5

Показник збалансування iHTepeciB
надавачiв послуц фiзичних, юридичних
осiб та органiв мiоцевого
самоврядування

4 4



органами та посадовими особами мiсцевого самоврядування, офiцiйно
оприлюднюються в друкованих засобах масовоi iнформацii.

Таким чином, piBeHb iнформованоотi суб'ектiв господарювання
пiдприсмств та громадян MicTa з основних положень регуляторного акта
очiкуеться на piBHi 100 О/о зарахунок Його оприлюднення в мережi IHTepHeT на
офiцiйному вебсайтi Щнiпровськоi MicbKoI ради
меню <Регуляторна полiтика>>.

https://dniprorada.gov.ua - у

IX. Визначення заходiво за допомогою яких здiйснюватиметься
вiдстежец ня результативностi дii регуляторного акта

З огляду на показники результативностi, вказанi у попередньому роздiлi,
вiДстеження результативностi даного регуляторного акта буде здiйснюватися
на ocнoвi статистичного методу дослiдження.

Базове вiдст,еження результативностi вказаноIо регуJlяторноlо акта буде
здiйснtоватися до початку набуття його чинностi.

ПОвторне вiдстеження плануеться здiйснити через 1 piK з моменту
набрання чинностi даного регуляторного акта.

Перiодичне вiдстеження результативностi буд. проводитися 1 раз кожнi
З роки вiд дня закiнчення заходiв,оки вlд дня закlнчення заходlв щодо повторного вlдстеження

Iьтативностi цъого регуляторного акта.
Зауваження та пропозицii вiд фiзичних i юридичних осiб приймаються

результативност1 цъого регуляторного акта.

ПРОТяГОМ 1 мiсяця вiд дня опублiкування проекту регуляторного акта та аналiзу
Йогс регуляторного впливу в письмовому виглядi за адресами: 49000, м.
,Щнiпро, просп. олександра Поля 18, прим. 119; 49000, м. Щнiпро, вул.
ВОЛОДимира Мономаха, 17; або в електронному виглядi на електронну пошту:
з помiткою <Пропозицii та зауваження до проекту регуляторного aKTD).

Проект регуляторного акта та аналiз регуляторного впливу оприлюднено
на офiцiЙному вебсайтi Щнiпровськоi MicbKoi ради у роздiлi <Регуляторна
полiтика>>.

Зворотний зв'язок: поштова адреса: 49000, м. Щнiпро, просп. Щмитра
Яворницького, 75.

вiдстеження

Заступник директора департаменту -
Еачальник управлiння з питань
комунальноi власностi департаменту
по роботi з активами ,.Щнiпровськоi
MicbKoi ради Альона ТУРЧАК



Щодаток 1 до АРВ
витрАти

на одного суб'екта господарювання великого i середнъого пiдприемництва,
якi виникають внаслiдок дii регуляторного акта

Порядко-
вий но-

мер

Витрати За перший piK За пОять poKiB

Витрати на придбання
основних фондiв,
обладнання та приладiв,
cepBiсне обслуговуваннrI,
навчання/пiдвищення
квалiфiкацii персоналу
тощо, грн

0,00 0,00

2 Податки та збори (змiна

розмiру податкiв/зборiв,
виникнення необхiдностi
у сплатi податкiв/зборiв),
грн

Реестрацiйний
внесок за участь в
аукцiонi у розмiрi
Ю % вiд мiнiмаль-
ноi заробiтноi
плати станом на 1

сiчня поточного
року

+

Винагорода опе-
ратору 5 % (новий
орендар) абоЗYо
(чинний орендар)
вiд рiчноi оренд-

ноi плати
+

забезпечувальний
депозит в розмiрi
шестимiсячноi
орендноiшлати €tле

не менш нiж два
розмiри мiнiмаль-
ноi заробiтноi
плати станом на
перше число Mi-
сяця, в якому ук_
ладаеться цей до-
говiр (без ПlР)

+

Реестрацiйний вне-
сок за yracTb в аук-
цiонi у розмiрi |0 %
вiд мiнiмальноi за-

робiтноi плати ста-
ном на 1 сiчня пото-

чного року
+

Винагорода опера-
тору 5 % (новий
орендар) або З О/о

(чинний орендар)
вiд рiчноi орендноi

ппати
+

забезпечувальний
депозит в розмiрi
шестимiсячноi орен-
дноi ппати аJIе не
менш нiж два роз-
мiри мiнiмальноi за-

робiтноi плати ста-
ном на перше число
мlсяця, в якому ук-
ладаеться цей дого-
Bip (без ПДВ)

+

авансовий внесок в

розмiрi 3 мiсячноi
оренднi плати



авансовий внесок
в розмiрi 3 мiсяч-
ноi оренднi плати

{<**

a
J Витрати, пов'язанi iз

веденням облiку,
пiдготовкою та поданням
звiтностi державним
органам, грн

0,00 0,00

4 Витрати, пов'язанi з
адмiнiструванням
заходiв державного
нагляду (контролю)
(перевiрок, штрафних
санкцiй, виконання
рiшень/ приписiв тощо),
грн

0,00 0,00

Витрати на отримання
адмiнiстративних послуг
(дозволiв, лiцензiй,
сертифiкатiв, aTecTaTiB,
погоджень, висновкiв,
проведення
нез аJIежн их/ об ов' язкових
експертиз, сертифiкацii,
атестацii тощо) та iнших
послуг (проведення
наукових, iнших
експертиз, страхування
тощо), грн

0,00 0,00

6 Витрати на оборотнi
активи (матерiали,
канцелярськi товари
тощо), грн

0,00 0,00

7 Витрати, пов'язанi iз
найманням додаткового
персон€tJIу, грн

0,00 0,00

8 Iнше: Процедури
отримання первинноi
iнформацii про вимоги
регулювання

36,11 грн.*
(1 годх 36,11

грн.)**

36,11 грн.
+++

9 РАЗОМ, грн 36,11 грн.
+

Реестрацiйний
внесок за участь в
аукцiонi у розмiрi

3б,11 грн.
+

Реестрацiйний вне-
сок за участь в аук-
цiонi у розмiрi |0 %

5



|0 % вiд мiнiмаль-
ноi заробiтноi

плати станом на 1

сiчня поточного
року

+

Винагорода опе-
ратору 5 % (новий
орендар) або 3 О/о

(чинний орендар)
вiд рiчноi оренд-

Hoi плати
+

забезпечувальний
депозит в розмiрi
шестимiсячноi
орендноiплати €ше

не менш нiж два
розмiри мiнiмалъ-
ноТ заробiтноi
плати станом на
перше число Mi-
сяця, в якому ук-
ладасться цей до-
говiр (без ПЩВ)

+

авансовий внесок
в розмiрi 3 мiсяч-
ноi оренднi плати

вiд мiнiмальноi за-

робiтноi плати ста-
ном на 1 сiчня пото-

чного року
+

Винагорода опера-
тору 5 % (новий
орендар) абоЗYо
(чинний орендар)

вiд рiчноi орендноi
плати

+

забезгrечувалъний
депозит в розмiрi
шестимiсячноi орен-
дноi плати апе не
менш нiж два роз-
мiри мiнiмалъноi за-

робiтноi плати ста-
ном на перше числс|
мiсяця, в якому ук-
ладасться цей дого-
Bip (без ПДВ)

+

авансовий внесок в

розмiрi З мiсячноi
оренднi плати

***

10 Кiлькiсть суб'ектiв
господарювання
великого та середнъого
пiдприемництва, на яких
буд. поширено
регулювання, од

696 696

11 CyMapHi витрати
суб'ектiв
господарювання
великого та середнього
пiдприемництва, на
виконання регулювання
(вартiстъ регулювання)
(рядок 9 хрядок 10), грн

BapTicTb отри-
мання первинноi
iнформацii про ви-
моги регулю-
BaHHrI, з урахуван-
ням
часу (2 години) 

".-обхiдного вели-
ким та середнiм

BapTicTb отримання
первинноi iнформа-
цii про вимоги регу-
лювання, з ураху-
ванням
часу (2 години) не-
обхiдного великим
та середнiм суб'ек-
там господарювання



суб'ектам господа-
рювання (696 оди-
ниць) для ознайо-
мленнrI, що пiдпа-
дають пiд дiю ре-
гулювання
50265,12 грн.

+

Реестрацiйний
внесок за участь в
аукцiонi у розмiрi
L0 % вiд мiнiмаль-

Hoi заробiтноi
плати станом на 1

сiчня поточного
року

+

Винагорода опе-
ратору 5 % (новий
орендар) або3 Yо
(чинний орендар)
вiд рiчноi оренд-

ноi плати
+

забезпечувальний
депозит в розмiрi
шестимiсячноi
орендноi плати €Lле

не менш нiж два
розмiри мiнiмаль-
ноТ заробiтноi
плати станом на
перше число Mi-
сяця, в якому ук-
ладаеться цей до-
говiр (без ПЩВ)

+

авансовий внесок
в розмiрi 3 мiсяч-
ноi оренднi плати

(696 одиниць)
ознайомпення,
пiдпадають пiд
регулювання
50265,12 грн.

+

Реестрацiйний вне-
сок за участь в аук_

цiонi у розмiрi l0 %
вiд мiнiма-гlьноi за-

робiтноi плати ста-
ном на 1 сiчня пото-

чного року
+

Винагорода опера-
тору 5 % (новий
орендар) або 3 О/о

(чинний орендар)
вiд рiчноi орендноi

плати
+

забезпечувальний
депозит в розмiрi
шестимiсячноi
орендноi плати €}ле

не менш нiж два
розмiри мiнiмальноi
заробiтноi плати
станом на перше
число мiсяця, в
якому укладаетъся
цей договiр (без
пдв)

+

авансовий внесок в

розмlр1 J мlсячно1
оренднi плати

**{<

для
що
дiю



Вид витрат Витрати на
проходження
вiдповiдпих

процедур
(витрати

часу,
витрати на
експертизи,

тощо)

Витрати
безпосередньо

на дозволи,
лiцензiiо

сертифiкати,
cTpaxoBi

полiси (за piK
- стартовий)

Разом за
piK

(стартовий)

Витрати
за поять

poKiB

Витрати на отри-
мання адмiнiстра-
тивних послуг (до-
зволiв, лiцензiй,
сертифiкатiв, атес-
TaTiB, погоджень,
висновкiв, прове-
дення незалежних /
обов'язкових експе-

ртиз, сертифiкацii,
атестацii тощо) та
iншлtх послуг (про-
веденнrI наукових,
iнших експертиз,
страхування тощо)

Процедури
отримання
первинноТ
iнформацii
про вимоги
регулювання
- 1 год (час.
який витра-
чаеться) х
36,11 грн.**
: З6,t1 грн.

витрати
вiдсутнi

3б,11 грн.

Примiтки:

* BapTicTb витрац пов'язаних з адмiнiструванням заходiв державного нагляду

(контролю), визначаеться шляхом множення фактичних витрат часу

персон€Lлу на заробiтну плату спецiалiста вiдповiдноi квалiфiкацii.

* Iнформацiя про розмiр часу, який витрачаеться суб'ектами на виконаншI
процедури е оцiночною, отримана за результатами проведених консульта-
цiй.
** У розрахунку BapTocTi 1 години роботи використано BapTicTb 1 години

роботи, яка вiдповiдно до Закону Украiни кПро ,Щержавний бюджет УкраiЪи
202I piк), з 1 сiчня 202| року становить 36 грн. 11 коп.

Вид витрат За piK
(стартовий)

Перiодичнi
(за насryпний

piK)

Витрати за пОять
poKiB

Витрати на оборотнi
активи (матерiали,

канцелярськi товари
тощо)

витрати
вiдсутнi

витрати
вiдсутнi

витрати вiдсутнi



Вид витрат Витрати на оплату працi
додатково найманого

персоналу (за piK)

Витрати за пОять

poKiB

Витрати, пов'язанi iз
наймом додаткового
персоналу

витрати вiдсутнi витр€Iти вiдсутнi

Заступник директора департаменту-
начальник управлiння з питань
комунЕtльноi власностi департаменту
по роботi з активами ,Щнiпровськоi
MicbKoT ради Альона ТУРЧАк



,Щодаток 2 до АРВ

тЕст
малого пiдприемництва (М-Тест)

1. КонсультацiТ з представниками MiKpo- та малого пiдприемництва щодо
оцiнки впливу регулювання.

консультацii щодо визначення впливу запропонованого реryлювання на
суб'ектiв малого пiдприемництва та визначення детЕ}JIьного перелilсу процедур,
виконаннrI яких необхiдно для здiйснення регулювання, проведено
департаМентоМ по роботi З активами Щнiпровськоi MicbKoi ради у перiод

02.07 .2021 по 3 1.08.2021.

Порядковий
номер

Вид консультацii (публiчнi
консультацii прямi (круглi
столи, наради, робочi зу-

стрiчi тощо), iHTepHeT-KoH-
сультацii прямi (iHTepHeT-
форумип соцiальнi мережi

тощо), запити (ло пiдприсм-
цiв, експертiв, науковцiв

тощо)

Кiлькiсть уча-
сникiв коЕсу-
льтацiй, осiб

OcHoBHi результати консу-
льтацiй (опис)

Телефоннi консультацii з
суб' ектами мчuIого пiдприем-
ництвq якi мають в орендi
або бажають взяти в оренду
нерухоме майно, що перебу-
вас у комунальнiй власностi
Щнiпровськоi MicbKoi терито-
рiальноi громади

18 Визначено кiлькiсть часу та
коштiв на виконання вимог
регулювання. В цiлому регу-
лювання е прийнятним. Про-
цедури отримання первинноI
iнформацii про вимоги регу-
лювання складатимуть - 2,0
год.

Проведення робочих нарад з
представниками територiаль-
них органiв ffержавноi фiска-
льноi служби у ,Щнiпропет-
ровськiй областi та Голов-
ного управлiння,.Щержавноi
казначейськоi служби у,.Щнiп-
ропетровськiй областi в он-
лайн-режимi

Визначено доцiльнiсть прий-
няття РА у MicTi Щнiпрi та ви-
рiшено розробити проект вiд-
повiдного РА

Проведено робочу нараду з
представниками департаме-
нту tIо роботi з активЕlN4и

Щнiпровськоi MicbKoi ради та
з суб'сктами господарюванЕя
в онлайн-реrкимi (01.07.2021)

14 Визначено необхiднiсть за-
твердження та введення в дiю
IIового Порядку передачi в
оренду нерр(омого майна, що
належить до комунальноi вла-
сностi,Щнiпровськоi MicbKoi
територiальноi громади шJuI-
хом розроблення вiдповiд-
ного проекту РА

2



2. ВИМiРЮВаНня впливу реryлювання на суб'сктiв малого пiдприсмництва
(MiKpo- та малi):
КiЛЬкiсть суб'ектiв пiдприемництва, на яких поширюеться регулювання: 15 545
(одиниць), у тому числi малого пiдприемництва 2 200 (одиниць) та
мiкропiдприемництва |3 345 (одиниць);
питома вага суб'ектiв малого пiдприемництва у загаJIьнiй кiлькостi суб'ектiв
ГОСПОДаРЮВаННЯ, На ЯКИХ ПРОбЛема справляе вплив 95,7 вiдсоткiв (вiдповiдно
до таблицi <Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB суб'ектiв господарювання),
наведеноi у АРВ).

3. Розрахунок витрат суб'ектiв м€tлого пiдприемництва на виконання
вимог регулювання

ЗГiДНО З Порядком доступ до iнформацiТ, оприлюдненоi в електроннiй
торювiй системi, е безоплатним та вiльним.

оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на
безоплатнiй ocHoBi рiвний доступ yciM користувачам до iнформацii про
проведення електронного аукцiону, вкJIючаючи надання можливостi
спостерiгати за перебiгом аукцiону в iнтерактивному режимi реального часу.
щля суб'ектiв малого пiдприемництва не передбачаеться обов'язкових
додаткових витрат на виконання вимог реryлювання. .Щля суб'ектiв м€tJIого
пiдприемництва, що маютъ дiючi договори оренди не передбачаеться вимога
до змiни yIvIoB договорiв або додаткових витрат. Витрати суб'ектiв малого
пiдприсмництва, якi бажають стати )цасниками аукцiону залежатимуть вiд
орендноi плати, яка будa визначена за результатами аукцiону, а також
включають реестрацiйний внесок, авансовий внесок в розмiрi 3 мiсячноi
оренднi платИ забезпеЧувальниЙ депозит в розмiрi шестимiсячноi орендноi
плати але не менш нiж два розмiри мiнiмальноi заробiтноi плати станом на
перше число мlсяця, в якому укладастъся цей договiр (без ПЩВ).

реестрацiйний внесок за реестрацiю заяви на участь в аукцiонi вноситься
потенцiйним орендарем на вiдповiдний рахунок оператора електронного
майданчИка у розмiрi 10 Yо вiдмiнiмальноi заробiтноi плати, дiючоi на 1 сiчня
поточного року.

Винагорода оператора за участь в аукцiонi становить 5 вiдсоткiв рiчноi
орендноi плати для переможця аукцiону, якщо переможець чинний орендар
плата становить 3 вiдсотки рiчноi орендноi плати.

виконання вимог регулювання не передбачае витрат суб'ектiв малого
пiдприемництва на придбання обладнання та його технiчного обслуговування.



Порядко-
вий номер

Найменування оцiнки У перший piK
(стартовий
piK впрова-

дження регу-
лювання)

Перiодичнi
(за наступний

piK)

Витра-
ти за
п'ять
poKiB

Оцiнка ((прямих> витрат суб'ектiв маJIого пiдприсмництва на виконаннrI реry-
лювання

1 Придбання необхiдно-
го обладнаншI (при-
строiв, машин, MexaHi-
змiв)

витрати
вiдсутнi

витрати вiдсу-
THi

витрати
вiдсутнi

Процедури повiрки
таlабо постановки на
вiдповiдний облiк у ви-
значеному органi дер-
жавноi влади чи мiсце-
вого самоврядування

витрати
вiдсутнi

витрати вlдсу_
THi

витрати
вiдсутнi

лJ Процедури експлуата-
цii обладнання (екс-
плуатацiйнi витрати -
витратнi матерiали)

Витрати
вiдсутнi

витрати вiдсу-
THi

витрати
вiдсутнi

4 Процедури обслугову-
вання обладнання (тех-
нiчне обслуговування)

Витрати
вiдсутнi

витрати вiдсу-
THi

витрати
вiдсутнi

5 Iншi процедури (витра-
ти, визначенi законо-
давством щодо плати
за землю тощо)

витрати
вiдсутнi

витрати вiдсу-
THi

витрати
вiдсутнi

6 Разом. грн х х х
1 Кiлькiсть суб'ектiв го-

сподарювання, якi пiд-
падаютъ пiд дiю реry-
лювання, одиниць

15 545 15 545 15 545

8 сумарно. грн х х х
Оцiнка BapTocTi адмiнiстративних процедур суб'ектiв м€lпого пiдприемництва

щодо виконаннrI реryлювання та звiтування
9 Процедури отримання

первинноi iнформацii
про вимоги реryлю-
вання
(час на пошук норма-
тивно-правового акта в
мережi IHTepHeT та
ознайомлення з ним)

1 год* :
36,11 грн

0,00 грн (вiд-
cyTHi витрати)
(припущено,
що суб'ект

отримуе пер-
винну iнфор-
мацiю про ви-
моги регулю-
BaHHrI в пер_

36,11
грн

2



ший piK; за

результатами
консультацiй)

10 Процедури органiзацii в конання вимог регулювання:
Подання заяви на оре-
нДУ

1 мiсяцъ або iнший визначений сторона-
ми строк

Участь у аукцiонi Реестрацiйний внесок у розмiрi 10 % вiд
MiHiMarrbHoi заробiтноi плати, дiючоi ста-
ном на 1 сiчня поточного року, яка вно-
ситься на вiдповiдний рахунок оператора
електронного майданчика за реестрацiю
заяви на участь в аукцiонi

+

Винагорода оператору 5 % (новий орен-
дар) або 3 Yо (чинний орендар) вiд рiчноi
орендноi плати

Оскiльки отримання погодження на оренду майна здiйснювати-
меться в межах робочого часу, заробiтна плата нараховуватиметься
на iндивiду€lльних засадах в запежностi вiд умов, встановлених
трудовим договором.

11 Процедури офiцiйного
звiтування

0,00
(витрати
вiдсутнi)

0,00
(витра-
ти вiд-
cyTHi)

0,00
(витрати вiдсут-

Hi)

t2 Процедури щодо за-
безпечення процесу
перевiрок

0,00
(витрати
вiдсутнi)

0,00
(витра-
ти вiд-
cyTHi)

0,00
(витрати вiдсут-

Hi)

13 Iншi процедури (уточ-
нити)

0,00
(витрати
вiдсутнi)

0,00
(витра-
ти вiд-
cyTHi)

0,00
(витрати вiдсут-

Hi)

|4 Разом, гривень 36,11 х зб,11
15 Кiлькiсть суб'ектiв ма-

лого пiдприемництва,
якi пiдпадають пiд дiю
регулювання, одиниць

15 545 х 15 545

16
CyMapHi витрати

суб'ектiв м€lJIого пiдп-
риемництва, якi пiдпа-
дають пiд дiю регулю-

вання, гривень

BapTicTb
отримання
первинноi
iнформацii
про вимоги
регулюван_
ня, з ураху-

х

BapTicTb отри-
мання первинноi
iнформацii про
вимоги регулю_
вання, з ураху-
BaHH;IM часу (1

година) необхiд-



BaHH'IM часу
(1 година)
необхiдного
маJIим суб'-
ектам гос_
подарюван-
ня для озна-
йомлення,
що пiдпа-
дають пiд
дiю регулю-
BaHHrI

561329,95
грн

+

Реестрацiй-
ний внесок
за rIасть в
аукцiонi у

розмiрi L0 %
вiд MiHiMa-
льноi заро-
бiтнот плати
станом на 1

сiчня пото-
чного року

+

Винагорода
оператору 5

% (новий
орендар)
або 3 о/о

(чинний
орепдар) вiд
рiчноi орен-
дноi плати

+

авансовий
внесок в ро-
змiрi 3 мiся-
чноi оренднi

плати
+

забезпечу-
вальний де-

ного мЕ}пим суб'-
ектам господа-

рювання для
ознайомлення,
що пiдпадають
пiд дiю реryлю-
вання

56| З29,95 грн
+

Реестрацiйний
внесок за ylacTb
в аукцiонi у роз-
Mipi 10 % вiд Mi-
нiмальноi заробi-
тноi плати станом
на 1 сiчня поточ-

ного року
+

Винагорода опе-

ратору 5 % (но-
вий орендар) або
3 % (чинний оре-
ндар) вiд рiчноi
орендноТ плати

+

авансовий внесок
в розмiрi 3 мiсяч-
Hoi оренднi плати

+

забезпечувальний
депозит в розмiрi

шестимiсячноi
орендноi плати

aule не менш HilK
два розмiри MiHi-
мальноi заробiт-
ноi плати станом
на перше число
мiсяця, в якому
укJIадаеться цеи

договiр (без
пдв)

***



позит в роз-
Mipi шести-

мiсячноi
орендноi

плати але не
менш нiж

два розмiри
мiнiмальноi
заробiтноi
плати ста-

ном на пер-
ше число
мiсяця, в

якому укла-
даетъся цей
договiр (без

пдв)

Примiтки:
* Iнформацiя про розмiр часу, який витрачаеться суб'ектами на виконання

процедури е оцiночною, отрим€lна за резупьтатами проведених консультацiй.
** У розрахунку BapTocTi l години роботи використано BapTicTb 1 години роботио

яка вiдповiдно до Закону Украiни <Про ,Щержавний бюджет Украihи 2021 piK>, з 1 сiчня
2021 року становить 36 грн. 11 коп.

,l,** У випадку змiни чинного законодавства, а також у разi виникненIUI
необхiдностi, можуть бути BHeceHi змiни.



Бюджетнi витрати на адмiнiстрування регулювання суб'ектiв малого

пiдприемництва

,Щодатковi бюджетнi витрати на адмiнiстрування регулювання суб'ектiв
м€шого пiдприемництва не передбачаються. Запровадження РА не передбачае
створення нового структурного пiдроздiлу дiючого органу. Повноваженця
щодо адмiнiстрування даного регуляторного акта покладено на департамент
по роботi з активами ЩнiпровськоТ MicbKoi ради.

Процедура регулювання
суб'ектiв малого гliдпри-
€мництва (розрахунок на
одного типового суб'екта
господарювання малого
пiдприсмництва - за пот-

реби окремо для
субОсктiв малого та

мiкро-пiдпри€мництв)

Пла-
HoBi

витра.
ти

часу
на

проце.
дуру

BapTicTb
часу спiв-
робiтника

органу
цержавноi

влади
вiдповiд-
Hoi кате-

горii*
(заробiтна

плата)

оцiнка Ki-
лькостi

процедур за
piK, що

припадаютI
на одного
субОекта

Оцiнка Ki-
лькостi

субОсктiв, що
пiдпадають
пiд дiю про-
цедури регу-

лювання

Витра-
ти на

адмiнi-
стру-
вання
регу-

люван_
ня** (за

PiK)o
грн

1. Облiк заяви суб'екта
господарювання, що пере_
бува.е у сферi регулювання
2. Розгляд та аналiз доку-
MeHTiB щодо формування
витягу iз технiчноI доку-
ментацii про нормативну
грошову оцiнку земельноi
дiлянки, у тому числi
камеральнi
виiЪнi
3. формування витягу iз
технiчноI документацii
про нормативЕу грошову
оцiнку земельноТ дiлянки
4. ОскарженIuI одного ок-
ремого рiшення
суб' сктами господарюван-
ня
6. Пiдготовка звiтностi за
результатами регулювання
7. Iншi адмiнiстративнi
процедури (уточнити):

а'



Разом за piK х х х х к
Сумарно за п'ять poKiB х х х х к

4. Розрахунок сумарних витрат суб'ектiв малого пiдприемництва, що
виникають на виконання вимог регулювання

Витрати суб'ектiв малого пiдприемництва, що виникають на виконання
вимог регулювання, не передбачено.

Порядковий
HoMeI)

Показник Перший piK реryлювання
(стартовий)

За п'ять poKiB

Оцiнка ООпрямих"

витрат суб'сктiв
маJIого пiдприе-
мництва на ви-
конання регулю-
вання

х х

Оцiнка BapTocTi
адмiнiстративних
процедур дJUI
суб'ектiв мапого
пiдприемництва
щодо виконання
регулювання та
звiтування

BapTicTb отримtшня первин-
Hoi iнформацii про вимоги
регуJIювання, з урахуванням
часу (1 година) необхiдного
мtlлим суб'ектам господа-
рювання для ознайомлення,
що пiдпадаrоть пiд дiю ре-
гулювЕlння 561- 329,95 rрн

+

Реестрацiйний внесок за

участь в аукцiонi у розмiрi
10 % вiд мiнiмальноi заробi-
THoi ппати станом на 1 сiчня

поточного року
+

Винагорода оператору 5 %
(новий орендар) або З О/о

(чинний орендар) вiд рiчноi
орендноi плати

+

авансовий внесок в роз-
Mipi 3 мiсячноi оренднi
плати

+

забезпечувальниЙ депо-
зит в розмiрi шестимi-
сячноi орендноi плати
але не менш нiж два ро-
змiри мiнiмальноi заро-
бiтноi плати станом на
перше число мiсяця, в
якому укладаеться цей
договiр (без ПДВ)

BapTicTb отримання первин-
ноi iнформацii про вимоги
регулювання, з урахуванням
часу (1 година) необхiдного
малим суб'ектаlr,r господарю-
вання для ознайомлення, що
пiдпадаrоть пiд дiю регулю-
вання 561 329,95 грн

+

Реестрацiйний внесок за уч-
асть в аукцiонi у розмiрi 10 %

вiд мiнiмальноi заробiтноi
плати станом на l сiчня по-

точного року
+

Винагорода оператору 5 %
(новий орендар) або3Yо

(чинний орендар) вiд рiчноi
орендноi плати

+

авансовий внесок в роз-
Mipi З мiсячноi оренднi
плати

+

забезпечув€uIьний депо-
зит в розмiрi шестимiся-
чноi орендноi плати €Iле

не менш нiж два розмiри
мiнiмальноТ заробiтноi
плати станом на перше
число мiсяця, в якому
укладаеться цей договiр
(без ПДВ)

2



CyMapHi витрати
мttJIого пiдприе-
мництва на ви-
конання заппа-
нованого регу-
лювання

BapTicTb отримання первин-
Hoi iнформацii про вимоги

регулювання, з урахуванням
часу (1 година) необхiдного
мttлим суб'ектаlrл господа-
рювання для ознайомлення,
що пiдпадаrоть пiд дiю ре-
гулювання

561,329,95 rрн
+

Реестрацiйний внесок за
ylacTb в аукцiонi у розмiрi
10% вiд мiнiмальноi заробi-
THoi плати станом на 1 сiчня
поточного року

+

Винагорода опоратору
5 % (новий орендар) або 3 Yо

(чинний орендар) вiд рiчноI
орендноi плати

+

авансовий внесок в роз-
Mipi 3 мiсячноi оренднi
плати

+

забезпечувЕtпьниЙ депо-
зит в розмiрi шестимi-
сячноi орендноi плати
апе не менш нiж два ро-
змiри мiнiмальноi заро-
бiтноi плати станом на
перше число мiсяця, в
якому укJIадаеться цей
договiр (без ПДВ)

BapTicTb отриманЕя первиII-
Hoi iнформачii про вимоги

регулювання, з урахуваIIням
часу (1 година) необхiдного
мЕlлим суб'ектаМ господарю-
вання для ознайомлення, що
пiдпадають пiд дiю регулю-
вання

561. 329,95 tpH
+

Реестрацiйний внесок за уч-
асть в аукцiонi у розмiрi 10 %
вiд мiнiмальноi заробiтноi
плати станом на 1 сiчня по-
точного року

+

Винагорода оператору 5 %
(новий орендар) або3Yо

(чинний орендар) вiд рiчноi
орендноi плати

+

авансовий внесок в роз-
Mipi 3 мiсячноi оренднi
плати

+

забезпечув€tльниЙ депо-
зит в розмiрi шестимiся-
чноi орендноi плати але
не менш нiж два розмiри
мiнiмальноi заробiтноi
плати станом на перше
число мiсяця, в якому
укладаетъся цей договiр
(без ПДВ)

Бюджетнi витра-
ти на адмiнiст-
рування регупю-
вання суб'ектiв
маJIого пiдприе-
мництва

х х

CyMapHi витрати
на виконання
запланованого

регулювання

l t22 659,90
+

Реестраuiйний внесок за
ylacTb в аукцiонi у розмiрi
10% вiд мiнiмальноi заробi-

THoi плати станом на 1 сiчня
поточного року

+

винагорода оператору 5 yо

\ l22 659,90
+

Реестрацiйний внесок за уч-
асть в ауIсцiонi у розмiрi 10 %

вiд мiнiмальноi заробiтноi
плати станом на 1 сiчня по-

точного року
+

винагорода оператору 5 о/о

4



(новий орендар) або З О/о

(чинний орендар) вiд рiчноi
орендноi плати

+

авансовий внесок в розмiрi 3

мiсячноi оренднi плати
+

забезпечувальний депозит в

розмiрi шестимiсячноi орен-
дноi плати але не менш нiж
два розмiри мiнiмальноi
заробiтноi плати станом Еа
шерше число мiсяця, в якому
укJIадасться цей договiр (без
пдв)

(новий орендар) або 3 О/о

(чинний орендар) вiд рiчноi
орендIоi плати

+

авансовий внесок в розмiрi 3

мiсячноi оренднi плати
+

забезпечувальний депозит в
розмiрi шестимiсячноi орен-
дноi плати ЕIле не меЁш нiж
два розмiри мiнiмальноi за-

робiтноi плати стаIIом на пе-

рше число мiсяця, в якому
укладаеться цей договiр (без
пдв).

,l(*{.

*'F'l' У випадку змiни чинного законодавства, а також у разi виникнення
необхiдностi, можуть бути BHeceHi змiни.

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходiв для малого
пiдприемництва щодо запропонованого регулювання не передбачаеться.

Заступник директора департаменту-
начilIьник управлiння з питань
KoMyH€LпbHoT власностi департаменту
пороботi з активами Щнiпровськоi
MicbKoi ради Альона ТУРЧАк


