
АНАЛІЗ регуляторного впливу

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до Методики розрахунку та 
порядку використання плати за оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району в новій редакції» 
Регуляторний орган: Чернігівська районна рада.
Розробник: виконавчий апарат Чернігівської районної ради.
Контактний телефон: 3-41-95.
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання 
та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» №1160 від 11 вересня 2003 року 
та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 1 1 березня 2004 року.

1. Опис проблеми:
В даний час питання, пов’язані з розрахунком і порядком використання 

плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Чернігівського району, а також розміри ставок та коефіцієнтів цільового 
використання регулюються Методикою розрахунку та порядком 
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Чернігівського району в новій редакції, затвердженою 
рішенням районної ради від 26 грудня 2018 року (надалі - Методика).

Внаслідок практичного застосування Методики, набутого при цьому 
досвіду, враховуючи надані зацікавленими особами пропозиції, виникла 
необхідність внесення до неї змін і доповнень.

Виконавчим апаратом Чернігівської районної ради розроблені 
пропозиції стосовно внесення змін до Методики, направлені на 
удосконалення її окремих положень, а саме доповнення пункту 7 Методики 
суб’єктами господарювання у яких розмір орендної плати за оренду майна 
становить одну гривню, а саме:

- територіальним органам Пенсійного фонду України;
- позашкільним навчальним закладам спортивні зали у загальноосвітніх 

школах Чернігівського району, які проводять заняття з дітьми;
- Чернігівським обласним територіальним центром комплектування та 

соціальної підтримки, для зберігання техніки та майна підрозділів 
територіальної оборони.

2. Цілі правового регулювашія:
Пропозиції щодо змін та доповнень до Методики розроблені з метою 

удосконалення її положень.
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3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, 

пропонується прийняти Чернігівською районною радою рішення про 
затвердження змін до Методики розрахунку та порядку використання плати 
за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Чернігівського району в новій редакції.

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей 
га аргументів:

Можливі три способи:
1. Залишити без змін діючу Методику, що не дозволить досягнути цілей 
правового регулювання.
2. Розробити Методику розрахунку в новій редакції, що є недоцільним з 
точки зору правил нормогворчої техніки, оскільки існуюча Методика є 
ефективною та потребує лише доопрацювань, які пропонуються.
3. Внесення змін та доповнень до діючої Методики, тобто розробка 
зазначеного проекту рішення Чернігівської районної ради, що вирішить 
порушені питання.

5.Обгрунтування можливостей досягнення цілей.
Прийняття рішення Чернігівської районної ради «Про внесення змін до 

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району в 
новій редакції» надасть можливість удосконалити положення Методики з 
урахуванням практичних навичок та наданих пропозицій.

Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність 
досягнення поставлених цілей.

6.3агальма характеристика і основні положення проекту акта.
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7. Строк дії.
Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта.
В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та 

вивчатися:
Г. Ефективність розробленого механізму.
2. Рівень поінформованості усіх суб'єктів з основних положень 

регуляторного акта.
3. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюються положення 

Методики.

9. Заходи з відстеження результативності акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до 

дня набрання ним чинності.
Відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на рік у формі 

аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися у засобах масової 
інформації.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта було оприлюднено 
на офіційному веб - сайт Чернігівської районної ради 1Шр://сНегп-гаугас1а.со.аоу.иа. 
розділ «Районна рада», підрозділ «Регуляторна діяльність» 03 вересня 2019 року.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються виконавчим апаратом 
Чернігівської районної ради протягом місяця з дати його оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Чернігівської районної ради, за адресою: 14000, 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, к. ЗОЇ, 308, тел. 676958, ел. адреса: сЬегпіїпу- 
гаугас!а@икг.пе1:.

Керуючий справами виконавчого 
апарату Чернігівської районної ради
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С. М. Струк

Начальник відділу комунального майна 
виконавчого апарату Чернігівської 
районної ради Н. Г. Хренова
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