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АналiЗ регулятОрногО впливУ про€ктУ регуляторного акта - проскту

рiшення'.щнiпровськоi Micbkoi Ради проекту рiшення Micbkoi Ради
<про питання оренди нерухомого майна що належить до комунальноi

вл acцocTi Д"iпров cbцoi MicbKoi територiальноi громад и)
в частинi затвердження Методики розрахунку орендноi плати за

комунальне майно

(п.2 проскту рiшення)

1. Визначення проблеми, яку передбачаеться розвОязати шляхом
мiсцевого регулювання.

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про оренду державного та комУНЕtлЬнОГО

майна>>, кПро засади державноi регуляторноi полiтики у сферi госПОДаРСЬКОi

дiяльностi>, <про мiсцеве самоврядування в ykpaiHi>> та на методологiчних
засадах, визначених Постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 28.04.2021 J\b630

<Щеякi питання розрахунку орендноi плати за державне маЙно>> виникла

необхiднiсть нормативного реryлювання та удоскон€tJIення МетоДики

розрахунку i порядку використання плати за оренду комун€tпьного

Еерухомого майна.

Вiдповiдно до п.2 cTaTTi 2 Закону Украiни <Про оренду державного та

комун€tльного майна> державну полiтику у сферi оренди щодо майна, яке

перебувае у комунальнiй власностi, здiйснюютъ органи мiсцевого
самоврядування, а статтею 17 цього ж Закону визначено, що Методика

розрахунку орендноi плати та пропорцii fi розподiлу мiж вiдповiдним
бюджетом, орендодавцем i балансоутримувачем для майна яке пiдлягае

передачi в оренду без проведення аукцiону визначаеться органами мiсцевого
самоврядування (для об'ектiв, що перебуваютъ у комунulльнiй власностi) на

тих самих методологiчних засадах, як i для об'ектiв, що перебувають у
державнiй власностi.

Також передбачаеться вреryлювати органiзацiйнi вiдносини, шов'язанi iз

орендою нерухомого майна, що належитъ до комунальноi власностi

Щнiпровськоi мiсъкоi територiальноi громади, пiдвищити ефективнiсть його
використання, збiльшити надходження до мiоького бюджету вiд ореНДи

комун€tJIьного майна, а також врегулювати питання, пов'язанi з передачею в

оренду майна, що належить до комун€rпьноТ власностi .Щнiпровськоi MicbKoi
територiальноТ громади та майновi вiдносини мiж орендодавцем та

орендарями.

2.Визначення цiлей мiсцевого регулювання.

Метою здiйснення мiсцевого реryлювання вiдносин, якi виникають у разi
передачi в оренду об'сктiв нерухомого майна, що наJIежить до комунальноi
власностi Щнiпровськоi мiськоI територiальноi громади е пiдвищення
прозоростi i вiдкритостi процедури Методики розрахунку орендноi плати за



комунальне майно, застосування орендних ставок за використання

комунЕtльного нерухомого маЙна, упорядкування процесу передачi в оренду,

збереження комунапъного нерухомого майна та ефективного використаншI

вiльних площ, поповнення мiсъкого бюджету

3. Визначення та оцiнка альтернативних способiв досягнення
зазначених цiлей.

Проект рiшення MicbKoi ради пiдготовлено з метою реалiзацii
повноважень,Щнiпровсъкоi мiсъкоi ради щодо управлiння комун€tлЬниМ

нерухомим майном, що напежить до комунальноi власностi ЩнiпровСьКОi
MicbKoi територiальноi цромади та затвердженнrI Методики роЗрахУНКУ
орендноi плати за комун€}льне майно на виконання вимог Законiв УКРаiНИ

<Про оренду державного та комун{rльного майна>>, <Про мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi>>, <<Про засади державноi реryляторноi полiтиКи У
сферi господарськоi дiяльностi та на методологiчних засадах, виЗнаЧених

Постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 28.04,2021 J\b630 <,Щеякi питання

розрахунку орендноi плати за державне майно>>. У зв'язку з тим, що
вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>

вiдноситьсязzвначене питання вlдноситься до компетенц11 мlсъко1 ради, €tльтернативних

способiв вирiшення цих питанъ чинним законодавством не передбачено.

4. Опис механiзмуо який пропонуеться для розвОязання проблеми.

Вказану вище проблему пропонусться розв'язати шляхом затвердження

<<Методики розрахунку орендноi плати за комун€tльне майно>> яка мiстить;
- Розрахунокорендноiплати;
- Оренднi ставки за використання комунztльного нерухомого майна.

KpiM того, пропонуеться вреryлювати iншi питання, пов'язанi з орендою
нерухомого майна, що наJIежить до комунальноi власностi ,.Щнiпровськоi MicbKoi
територiальноi громади.

5. Обrрунтування можливостi досягнення визначених цiлей у разi
прийняття регуляторного акта.

Впровадження реryлювання органiзацiйних вiдносин, rrов'язаних з

передачею в оренду нерухомого майна (KpiM цiлiсних майнових комплексiв
пiдприемств, ik структурних гriдроздiлiв), що перебувае у комуналънiй
власностi .Щнiпровськоi мiськоi територiальноi громади та майновi вiдносини
мiж орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного

рiшення MicbKoi ради надае можливiсть:

_ затвердити бiльш вдоскон€tлу Методику розрахунку орендноi плати за
комунапьне майно;



_ здiйснювати економiчно обцрунтований розрахунок орендноi ппати за

використання комун€tльного нерухомого майна, вiдповiдно до вимог

чинного законодавства;
- використовувати затвердженi оренднi ставки за використаннrI

комун€tльного нерухомого майна;
- поповнити мiський бюджет та власнi обiговi кошти пiдприемств-

балансоутримувачiв при формуваннi мiського бюджету;
_ здiйснювати належний централiзований контроль за справлянням

орендноi плати та належний облiк передачi нерухомого майна

(нежитловi примiщення, будiвлi, споруди) в оренду;
_ упорядкувати процес передачi в оренду нерухомого майна, встаНоВиТи

контроль за його збереженнrI та ефективним використанням вiльних
площ;

_ створити бiльш сприятливi умови для потенцiйних орендарiв вiльних
примiщень, що належать до комуналъноi власностi.

6. Характеристика очiкуваних результатiв прийняття реryляторного
акта.

Прийняття з€вначеного проекту рiшення MicbKoi ради та затвердженнrI

Методики розрахунку орендноi ппати за комун€tльне майно та орендних ставок
надасть можливiсть мiськiй радi бiльш ефективно контролювати надання в

оренду пiльговим орендарям нерухомого майна, що перебувае у комунальнiй
власностi Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громz"цц а також:

- здiйснювати чiткий контроль за цiльовим використанням об'сктiв,
переданих в оренду (правилънiсть визначення орендних ставок,

зобов'язання щодо полiпшень тощо);
- бiлъш ефективно використовувати плату за оренду комун€Lпьного

нерухомого майна;
- контролювати надходження до мiського бюджету грошових коштiв вiд

оренди комун€tльного нерухомого майна та планувати надходження до
мiського бюджету на майбутнi перiоди;

- збiльшити надходженнrt коштiв до мiсъкого бюджету;
- зробити прозорим та вiдкритим процес передачi в оренду нерухомого

майна, що н€Lлежить до комунЕtлъноi впасностi.

Ведення Реестру договорiв оренди та Реестру об'ектiв комун€Lльного

нерухомого майна (будiвель з визначенням у них кiлькостi та площ примiщень,
споруд та окремих примiщень), якi можуть бути переданi в оренду, створить
пiльговим орендарям бiлъш сприятливi умови, щодо отримання повноi
iнформацii про об'екти оренди.



Кiпькiсними пок€lзниками результативностi впровадження цього
реryляторного акта е:

- збiльшеннrl пiпьгових орендарiв з орендноi плати якi можуть
отримати комунапьне маЙно в оренду, що знизить ризик вiдчуження
майна та пiдвищитъ надходження вiд передачi майна на пiльгових
УМОВах до бюджету .Щнiпровськоi MicbKoi територiагrьноi цромади -
сТаНоМ на 01 .I|.202l департамент по роботi з активами Щнiпровськоi
MicbKoi ради с орендодавцем по 859 дiючим договорам оренди

укладоним без проведення аукцiону.
- збiльшеннrl надходження коштiв до мiського бюджету, про що
свiдчить проведений аналiз надходжень коштiв до мiського бюджету
вiд оренди за попереднi роки;

Надходження орендноi плати до мiського бюджету за оренду
комун€tльного нерухомого майна у 202l роцi у зрiвняннt з 2020 роком
знаходиться на однаковому piBHi.

надходження орендноi плати до мiського бюджету за оренду
комун€}пьного нерухомого майна у 202l роцi (станом на 01.10.2021) _
1,9 174 500,00 грн.

ДiЯ Даного рiшення поширюеться на державнi та комунальнi
Пiдприемства, установи, органiзацii, в тому числi громадськi, заклади
ОСВiТИ, Органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядуваннrI,
тому М-Тест для нього не виконуеться.

7. Обrрунтування строку дii запропонованого регуляторного акта.

СТРОК Дii запропонованого регуляторного акта довгостроковий, iз
можливiстю внесення до нього змiн, доповнень та його вiдмiни у разi змiни
чинного законодавства чи в iнших необхiдних випадках.

8. Визначення показникiв результативностi реryляторного акта.

ПОказниками результативностi прийняття з€вначеного проекту рiшення
мiсъкоi ради слiд вважити:

1. НадходженнrI орендноi плати:
- до мiського бюджету;
- На поповнення власних обiгових коштiв балансоутримувачiв об'ектiв

оренди.
2. Кiлькiсть об'ектiв, переданих в оренду:
- бюджетнимиорганiзацiями;
- пiдприсмствами, установам i органiзацiям не бюджетноi сфери.
3. Рiвенъ проiнформованостi суб'сктiв господарювання, фiзичних та

юридичних осiб з основними положеннями цього регуляторного акта.



,Щпя вiдстеження результативностi дii цього реryляторного акта визначено
TaKi показники:

9. Заходи, за допомогою яких буле здiйснюватися вiдстеження

рез.ультативностi регуляторного акта.

- вiдстеженнrl динамiки зростання надходжень за надане в оренду
нерухоме майно, що належить до комун€IJIьноI власностi;

- опитування орендодавцiв про неузгодженiсть прийнятого

реryляторного акта iснуючим умовам наданнrI в оренду комун€tльного
нерухомого майна;

- вiдстеженнrl за змiнами в чинному законодавствi;
- кiлькiсть об'ектiв, переданих в оренду.

Базове вiдстеження результативностi вказаного регуляторного акта буде
здiйснюв атися до початку набуття його чинностi.

Повторне вiдстеження плануеться здiйснити через piK, пiсля набуття
чинностi регуляторного акта, за результатами якого можливо здiйснити
порiвняннll показникiв базового та повторного вiдстеження. У разi виявлення
неврегульованих та проблемних питанъ вони будуть ycyHeHi шляхом BHeceHHrI

вiдповiдних змiн.
Перiодичне вiдстеження плануеться здiйснювати один раз на три роки з

дня виконання заходiв з повторного вiдстеження з метою под€tльшого

удоскон€шення закоЕодавства з питань оренди комунЕtлъЕого майна.

Заступник директора департаменту-
нач€UIьник управлlння з питань
комун€tлъноi власностi департаменту
по роботi з активами .ЩнiпровськоI
MicbKoT ради

Nь

з/п

показники
результативностi

Перший piK
запровадження

(прогноз)

За п'ять
poKiB

(ппогноз)

1
Кiлькiсть укладених договорiв оренди
нерухомого майна без аукцiону, од.

250 800

2
Сума надходження коштiв вiд орендноi плати
до мiського бюджету вiд договорiв оренди
нерухомого майна укладених без аукцiону, грн.

30 000 180 000

якiснi (у бальнiй систем *

a
J

PiBeHb iнформованостi суб'ектiв
господарювання щодо основних положень РА

J 4

4
Показник збалансування iHTepeciB надавачiв
послуц фiзичних, юридичних осiб та органiв
мiсцевого самоврядування

4 4


