
                                                                                              
 
   

КРИВОРІЗКА   МІСЬКА   РАДА 
                           КРИВОРІЗЬКА   МІСЬКА   РАДА 
                                 Дніпропетровська   область 

 
        П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я  
                                           
 
Про затвердження   ставок орендної    
плати    за   використання   
об’єктів   нерухомого   майна   
комунальної   власності   міста 
 

З метою подальшого удосконалення орендно-договірних відносин щодо 
надання в оренду комунального майна, враховуючи Методику розрахунку і 
порядок використання орендної плати за користування майном комунальної 
власності міста, затверджену рішенням міської ради від 21.11.2006 № 559, 
Постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1846 «Про внесення 
змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна», керуючись Законом України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити ставки орендної плати за використання об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності міста (додаток). 

Зазначені ставки застосовуються при укладенні договорів оренди об’єктів 
нерухомого майна комунальної власності міста. 

 
     2. Управлінню комунальної власності міста, відділам інформатизації та 
якості, загальному виконкому міської ради (Федоренко Л.В., Білогай О.Ю., 
Чорний В.А.), редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний 
гірник»  ( Штельмах В.В.),  комунальному  підприємству  ТРК  «Рудана» 
(Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, 
інформування населення міста у засобах масової інформації та на офіційній 
сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет  у  підрозділі  
«Регуляторна політика» розділу «Розвиток підприємництва» про зміст 
рішення та введення його до реєстру документів виконкому міської ради. 
 
     3.Управлінню комунальної власності міста виконкому міськради  
забезпечити  виконання заходів щодо проведення базового,  повторного та  
періодичного  відстежень  результативності  дії  цього  рішення відповідно  
через  шість місяців, один   рік  та  раз  кожні  три  роки.  Звіт  оприлюднити  
у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
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    4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради  від 
30.02.2007  № 1250 «Про затвердження ставок орендної плати за 
використання  об’єктів   нерухомого   майна  комунальної   власності   міста». 

 
5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань міської комунальної власності (Іщенко М.І.) координацію 
роботи – на заступника  міського голови Темника Г.П. 

 
 

Додаток 
до проекту рішення  
міської ради   

 
СТАВКИ  

орендної плати за використання об’єктів  
нерухомого майна комунальної власності міста 

 
№ 

 з/п 
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим 

призначенням 
Річна ставка 

орендної плати
(у відсотках до 

вартості 
об’єктів 

нерухомого 
майна, 

визначеної 
експертним 
шляхом) 

1 Розміщення:   
1.1 казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100 
1.2 комп’ютерних клубів  та   Інтернет - кафе 15 
1.3 фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, 

дилерських, маклерських, рієлторських контор 
(агентств нерухомості), банкоматів 

35 

1.4 пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну 
валюти 

35 

1.5 суб’єктів господарювання, що надають послуги, 
пов’язані  з переказом грошей 

20 
 

1.6 бірж, що мають статус неприбуткових  організацій 15 
1.7 відділень банків на площі, що використовується 

виключно для здійснення платежів за  житлово-
комунальні  послуги 

5 

1.8 операторів телекомунікацій,  які надають послуги з 
рухомого (мобільного)  зв’язку, операторів та 
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з 
доступу до мережі  Інтернет  

30 

1.9 виробників реклами 25 
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1.10 зовнішньої реклами на будівлях та спорудах  25 
1.11 антен 15 
1.12 ресторанів, кафе, барів з нічним режимом роботи 30 
1.13 торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, 

виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного 
каміння, антикваріату, зброї 

30 

1.14 торговельних об’єктів з продажу автомобілів 25 
1.15 торговельних об’єктів з продажу автотоварів 20 
1.16 торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, 

скелець 
20 

1.17 ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, 
кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи 

20 

1.18 торговельних об’єктів з продажу алкогольних та 
тютюнових виробів 

20 

1.19 торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів 18 
1.20 торговельних об’єктів з продажу  непродовольчих  

товарів  
18 

1.21 торговельних об’єктів з продажу відео- та 
аудіопродукції 

18 

1.22 закладів ресторанного господарства з постачання 
страв, виготовлених централізовано для споживання в 
інших місцях 

15 

1.23 торговельних об’єктів з продажу промислових товарів, 
що були у використанні 

15 

1.24 торговельних автоматів, що відпускають продовольчі  
товари   

10 

1.25 торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів  підакцизної  групи 

10 

1.26 кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють 
продаж товарів  підакцизної  групи 

8 

1.27 торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів 7 
1.28 фірмових магазинів вітчизняних суб’єктів 

господарювання - товаровиробників, крім  тих,  що 
виробляють  товари  підакцизної  групи 

6 

1.29 торговельних об’єктів з продажу поліграфічної 
продукції та канцтоварів, ліцензованої  відео- та  
аудіопродукції, що призначається для навчальних 
закладів 

6 

1.30 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 
підакцизної групи 

6 

1.31 торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, 
виданих  іноземними  мовами 

5 

1.32 торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, 
виданих  українською  мовою 

5 
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1.33 комунальних торговельних об’єктів з продажу книг  5 
1.34 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи у навчальних закладах та військових 
частинах 

4 

1.35 торговельних об’єктів з продажу  продовольчих  
товарів  для пільгових категорій громадян в межах 
площ, що використовуються з цією метою 

1 

1.36 дитячих  молочних   кухонь 1 
1.37 салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, 

кабінетів масажу та тренажерних залів у складі цих 
комплексів   

25 

1.38 майстерень, що здійснюють технічне обслуговування  
та  ремонт автомобілів 

20 

1.39 майстерень з ремонту та виготовлення ювелірних 
виробів 

20 

1.40 клірингових  установ 20 
1.41 перукарень 10 
1.42 ксерокопіювальної техніки для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання  документів 
10 

1.43 фотоательє 7 
1.44 хімчисток 6 
1.45 майстерень з ремонту електропобутових товарів, 

радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури  
5 

1.46 майстерень:  
• з ремонту та пошиття  одягу  і  трикотажних 

виробів 
• з ремонту та реставрації меблів 
• з обробки скла 

10 

1.47 суб’єктів господарювання:   
• що  надають  ритуальні  послуги, крім КП 

«Ритуал» 
• що займаються збиранням, заготівлею окремих 

видів відходів як вторинної сировини 
(макулатури, склобою, відходів полімерних, 
матеріалів текстильних вторинних) 

• для КП «Ритуал» 

 
10 
5 
 
 

4 

1.48 майстерень з ремонту  годинників 4 
1.49 громадських  вбиралень 2 
1.50 майстерень з  ремонту взуття 2 
1.51 лазень,  пралень  загального   користування 2 
1.52 суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з 

організації шлюбних знайомств та весіль 
15 

1.53 суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 
сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  

20 

1.54 турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 18 
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1.55 готелів 22 
1.56  суб’єктів  господарювання, що  провадять  

туроператорську  та турагентську діяльність  
22 

1.57 приваних  закладів  охорони  здоров’я 20 
1.58 суб’єктів господарювання, що діють на основі 

приватної власності і провадять господарську 
діяльність з медичної практики 

20 

1.59 державних закладів охорони здоров’я, що частково 
фінансуються з державного бюджету,  та закладів 
охорони здоров’я, що фінансуються з місцевого 
бюджету 

5 

1.60 оздоровчих закладів для дітей та молоді 5 
1.61 санаторно - курортних закладів для дітей 5 
1.62 організацій, що надають  послуги  з  нагляду  за  

особами  з фізичними чи розумовими вадами 
2 

1.63 ветеринарних  лікарень (клінік, лабораторій 
ветеринарної медицини) 

15 

1.64 ветеринарних аптек 15 
1.65 суб’єктів господарювання, що надають послуги з 

утримання домашніх тварин 
10 

1.66 аптек, що реалізують  готові  ліки 8 
1.67 аптек на площі, що використовується для виготовлення 

ліків за рецептами 
2 

1.68 аптек, які обслуговують пільгові категорії населення 2 
1.69 редакцій  засобів масової  інформації: 

• рекламного та еротичного  характеру 
• тих, що засновані в Україні міжнародними  

організаціями або за участю юридичних чи 
фізичних осіб інших держав, осіб без 
громадянства 

• тих, де понад 50 відсотків загального обсягу 
випуску становлять матеріали іноземних засобів 
масової інформації 

• тих, що засновані за участю суб’єктів 
господарювання,  одним із видів діяльності яких є 
виробництво та постачання паперу, 
поліграфічного обладнання, технічних засобів 
мовлення 

 
25 
20 

 
 

20 
 
 

20 

1.70 редакцій   засобів   масової   інформації,   крім   
зазначених  у              підпункті  1.69   

10 

1.71 видавництв друкованих засобів масової інформації та 
видавничої продукції, що друкуються іноземними 
мовами, типографій 

5 

1.72 видавництв друкованих засобів  масової інформації  та 
видавничої продукції, що видаються  українською  

1 
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мовою 

1.73 фізкультурно-спортивних закладів та суб’єктів 
господарювання,  діяльність яких спрямована на 
організацію та проведення занять різними  видами 
спорту, крім тренажерних залів 

10 

1.74 суб’єктів господарювання, що провадять діяльність для 
ведення тепличного господарства:  

• з вирощування грибів та овочів 
• з вирощування квітів та інших культур 

5 
 

1.75 рибних господарств 10 
1.76 приватних  навчальних  закладів 

державних закладів освіти, що здійснюють діяльність 
на госпрозрахунковій основі 
приватних дошкільних закладів 

10 
10 

 
10 

1.77 шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 10 
1.78 державних навчальних закладів, що частково 

фінансуються з державного бюджету, та навчальних 
закладів, що фінансуються з  місцевого бюджету 

5 

1.79 науково-дослідних установ,  крім  бюджетних 5 
1.80 державних та комунальних позашкільних навчальних 

закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) 
та дошкільних навчальних закладів 

1 гривня за 
об”єкт 

1.81 суб’єктів  господарювання, що здійснюють проектні, 
проектно-вишукувальні,  проектно-конструкторські  
роботи  

10 

1.82  суб’єктів  господарювання, що провадять діяльність з  
ремонту  об’єктів нерухомості 

21 

1.83 суб’єктів  господарювання, що діють на основі 
приватної власності і  надають послуги з перевезення 
та доставки (вручення) поштових відправлень 
(кур’єрська   служба) 

15 

1.84 об’єктів поштового зв’язку на площі, що 
використовується для надання послуг поштового 
зв’язку 

2 

1.85 суб’єктів  господарювання, що надають послуги з 
перевезення та доставки (вручення) поштових 
відправлень 

2 

1.86 офісних приміщень  15 
1.87 транспортних підприємств з перевезення  вантажів 18 
1.88 транспортних підприємств з перевезення пасажирів 10 
1.89 бібліотек,  архівів,  музеїв 2 
1.90 майстерень художників, скульпторів, народних 

майстрів площею: 
• не  більш  як  50   кв.метрів 
• понад  50  кв.метрів 

 
 

2 
4 
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1.91 творчих спілок, громадських, релігійних та 

благодійних організацій на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької 
діяльності і становить: 

• не  більш  як  50   кв.метрів 
• понад  50  кв.метрів 

 
 
 

3 
5 

1.92 громадських організацій інвалідів на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької 
діяльності  і  становить: 

• не більш як 50 кв.метрів 
• понад 50 кв.метрів 

 
 
 

1 
2 

1.93 комунальних диспетчерських пунктів авто- і  
електротранспорту та пунктів передрейсового 
контролю автотранспорту, передрейсового медичного 
огляду водіїв 

2 

1.94  комунальних підприємств житлово-комунальної  
галузі, крім зазначених у підпункті  1. 97 

2 

1.95 органів місцевого самоврядування  1 гривня за 
об”єкт 

1.96 бюджетних установ  та організацій (у т.ч. з частковим 
самофінансуванням) 

1 гривня за 
об”єкт 

1.97 контор,  складів,  майстерень, службових та 
виробничих приміщень  комунальних   підприємств 
житлово-комунальної галузі, що надають житлово-
комунальні послуги населенню з: 

• утримання житлового фонду;      
• утримання   об”єктів благоустрою,   у  т. ч. тих, 

що  виключно  фінансуються  з  міського бюджету; 
• перевезення  населення  міським  

електротранспортом 

1 гривня за 
об”єкт 

1.98 комунальних закладів: 
• засобів масової інформації; 
• установ соціального обслуговування пенсіонерів 

та одиноких непрацездатних громадян, 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

1 гривня за 
об”єкт 

1.99 закладів  соціального захисту для бездомних громадян, 
безпритульних дітей та установ, призначених для 
тимчасового або постійного перебування громадян 
похилого віку та інвалідів 

1 гривня за 
об”єкт 

1.100 складів 15 
1.101 камер схову 15 
1.102 стоянок для автомобілів 12 
1.103 здійснення виробничої діяльності 10 
1.104 громадських, благодійних організацій та суб’єктів 

господарювання, які надають послуги в організації 
5 
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дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час, 
здійснюють діяльність у сфері фізичної культури та 
спорту для школярів та студентів, для організації 
студій всебічного розвитку дітей у закладах освіти 
міста за наявності клопотання відповідного галузевого 
структурного підрозділу виконкому міської ради 

1.105 тренажерних залів, крім передбачених підпунктом 1.37:
• для дітей та студентів у закладах освіти 
• для інших верств населення 

 
10 
20 

1.106 державних служб охорони 15 
2 Проведення:  

2.1 виставок образотворчої та книжкової продукції, 
виробленої в  Україні 

7 

2.2 виставок непродовольчих товарів без здійснення 
торгівлі  

10 

3 Використання:  
3.1 незавершених будівництвом об”єктів (під інвестиційні 

зобов”язання  орендаря) для їх добудови чи 
реконструкції  

1 

3.2 громадянами-інвалідами приміщень під гаражі для 
спеціальних засобів пересування 

1 гривня за 
об”єкт 

4 Організація концертів та іншої видовищно-
розважальної діяльності 

25 
 

5 Інше використання  нерухомого  майна 15 
 

 
 

Аналіз  регуляторного   впливу 
 до проекту  рішення міської ради  “Про затвердження ставок орендної плати 
за використання  об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста”   

 
       1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості 

цієї проблеми. 

     З метою подальшого удосконалення орендно-договірних відносин щодо 
надання в оренду комунального майна та розширення спектру видів 
господарського використання об’єктів оренди комунальної власності відповідно 
цільового призначення орендованих об’єктів та диференціації ставок орендної 
плати відповідно до мети використання  об’єктів оренди,  збільшення 
надходження коштів до міського бюджету, запобігання в подальшому допущення 
можливих неточностей у нарахуванні орендної плати за використання 
комунального  майна,  виникла необхідність   прийняття даного рішення. 
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       При діючому  рішенні міської ради  виникали окремі питання щодо 
правильності застосування ставок орендної плати в залежності від  цільового 
використання орендарем орендованого об’єкта.  
        Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення полягає у 
створенні єдиного організаційного економічного механізму справляння плати за 
користування майном що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста в залежності  від використання орендарем об’єктів оренди за 
функціональним призначенням.     
       2. Обґрунтування, чому визначена проблема  не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 

       Проблема є актуальною. Вона не може бути розв’язана за допомогою 
ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом прийняття регуляторного акта 
Криворізькою міською радою, відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування” та ст.19  Закону України “Про оренду державного та 
комунального майна”, оскільки повноваження щодо управління майном та 
затвердження ставок орендної плати за використання  об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності міста покладені на органи місцевого самоврядування.  
    Чинне рішення міської ради від 30.05.2007 № 1250 „Про затвердження  ставок 
орендної плати за використання об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності міста” є актуальним,  але не відповідає сьогоденню, так як ним 
охоплено обмежений спектр видів господарського використання об’єктів оренди 
комунальної власності того чи іншого виду цільового  призначення.   
    Зазначене рішення  не передбачає  ставок орендної плати за використання 
торговельних об’єктів  з продажу продовольчих товарів, майстерень з ремонту 
радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури, майстерень з ремонту та реставрації 
меблів, використання нерухомого майна суб’єктами господарювання, що 
займаються збиранням, заготівлею окремих видів відходів, як вторинної сировини 
(макулатури, склобою, відходів полімерних, матеріалів текстильних вторинних), 
типографій, використання нерухомого майна під розміщення приватних 
дошкільних закладів, здійснення виробничої діяльності, розміщення громадських 
благодійних організацій та суб’єктів господарювання всіх форм власності, які 
безкоштовно надають послуги в організації дозвілля дітей та юнацтва у 
позаурочний час, безкоштовно здійснюють діяльність у сфері фізичної культури 
та спорту для школярів та студентів, для організації студій всебічного розвитку 
дітей та студентів у закладах освіти, тренажерних залів для дітей та студентів у 
закладах освіти, державних служб охорони, тощо. 
   Тому, це рішення не враховує економічні проблеми сьогодення, які можуть 
призвести до  небажаних  наслідків  для територіальної громади  міста.   
       3. Обґрунтування, чому визначена проблема  не може бути розв’язана за 
допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього. 
         Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду державного 
майна, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року 
№ 786  ( зі змінами  та доповненнями ) та  рішення міської ради від 30.05.2007 № 
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1250 „Про затвердження  ставок орендної плати за використання об’єктів 
нерухомого майна комунальної власності міста” охоплюють  обмежений спектр 
видів господарського використання об’єктів  оренди, що призводить до 
численних неточностей щодо визначення орендної плати, у тому числі в 
залежності від цільового призначення   використання об’єкта оренди.  
       Запропонований регуляторний акт охоплює та розширює більш  значну 
частину  видів господарської діяльності  використання об’єктів нерухомості 
комунальної власності міста, що дозволяє більш детально  визначитись у 
застосуванні ставок орендної плати  при  оформленні  договорів оренди цих 
об’єктів. 
       4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, у тому числі здійснення  розрахунку очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії 
регуляторного акта. 
     З прийняттям запропонованого регуляторного акта очікується подальше 
удосконалення орендно-договірних відносин щодо надання в оренду 
комунального майна та більш прозоро визначається механізм нарахування 
орендної плати в залежності від мети використання та функціонального 
призначення об’єктів комунальної власності, який   у вигляді розрахунку є 
невід’ємною частиною (додатком) до договору оренди комунального майна, яке 
перебуває у власності територіальної громади міста.  
     

Розрахунок  очікуваних  витрат  та вигод  
від впровадження запропонованого  регуляторного акта 

 
Сфера впливу Вигоди Витрати 

Для територіальної 
громади міста 

- забезпечення належного рівня та 
умов обслуговування населення, а 
також умов праці, що передбачає 
активізацію заходів щодо здійснення 
орендарями ремонтних робіт 
об’єктів, покращання естетичного  
вигляду району, міста; 
- покращання умов утримання 
житлового фонду, оскільки плата за 
оренду об’єктів комунальної 
власності міста, які перебувають на 
балансовому обліку управлінь 
комунальної власності міста, 
житлово-комунального господарства 
виконкому міськради, спрямовується 
до міського бюджету  та є джерелом 
фінансової підтримки комунальним 
житловим підприємствам, яка 
спрямовується на утримання 
житлового фонду міста. 

-економічні витрати 
відсутні 

Для  суб’єктів 
господарювання 

- чіткий механізм нарахування 
орендної плати за  об’єкти 
комунальної власності міста; 
- захист  власних  інтересів та прав 
через договірні відносини; 
- зменшення витрат часу, пов’язаних 

-суб’єкти господарювання 
додаткових витрат не 
матимуть, лише відповідно до 
діючого законодавства, 
сплачують витрати пов’язанні 
з переддоговірною 
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із задоволенням потреб щодо 
здійснення діяльності суб’єктів 
господарювання. 
 

підготовкою документів для 
оформлення договору оренди 
об’єктів комунальної 
власності, а також витрати 
щодо страхування об’єктів 
оренди.  Зобов’язання щодо 
своєчасного внесення орендної 
плати, цільового використання 
об’єктів за призначенням, 
збереження та  ремонт об’єктів 
оренди  є  суттєвими умовами 
договору оренди. 
 

Для органів місцевого 
самоврядування 

- ефективне використання та 
збереження майна, що належить до 
територіальної громади міста; 
 - збільшення надходжень до 
міського бюджету від орендної плати 
за об’єкти комунальної власності 
міста. 
 

-економічні витрати відсутні 

    
       5. Визначення цілей державного регулювання. 

    Цілями цього  регуляторного акта є правове врегулювання господарських 

відносин між орендодавцем (органом місцевого самоврядування) та суб’єктами 

господарювання (юридичними особами, фізичними особами – підприємцями) 

щодо оренди об’єктів комунальної власності міста, визначення механізму 

нарахування орендної плати за користування майном що перебуває у  власності 

територіальної громади міста, в залежності  від використання орендарем об’єктів 

оренди за функціональним призначенням, збереження та відновлення 

експлуатаційного стану об’єктів комунальної власності, естетичне покращання 

району, міста, належне утримання об’єктів. 

  

       
     
      6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 



                                                                           2  
       Закон України “Про оренду державного та комунального майна”  та 

рішення міської ради від 30.05.2007 № 1250 „Про затвердження  ставок орендної 

плати за використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста”  

не в повній мірі врегульовує договірно-майнові відносини щодо оренди 

комунального майна, яке перебуває у власності територіальної громади міста, при 

оформлені договорів оренди не дозволяє чітко визначитись щодо застосування 

певної ставки орендної плати відповідно до  мети використання орендарем 

об’єктів оренди комунальної власності з врахуванням  функціонального 

призначення об’єктів. 

  Альтернативи  вирішення     проблеми: 

Збереження чинного рішення міської ради від 30.05.2007 № 1250 „Про 

затвердження  ставок орендної плати за використання об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності міста” не визначає чіткого розгалуженого спектру ставок 

орендної плати за використання комунального майна міста для оформлення 

договорів  оренди об’єктів нерухомості  комунальної власності. 

Ринкове визначення механізму  нарахування орендної плати  об’єктів 

комунальної власності міста. 

 Аналіз альтернатив: 

Перша та друга альтернативи є неприйнятними через те, що не досягають мети 

подальшого удосконалення орендно-договірних відносин щодо надання в оренду 

комунального майна та створення єдиного організаційного економічного 
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механізму орендно-договірних відносин  щодо оренди  об’єктів комунальної 

власності. 

     Прийняття  запропонованого  регуляторного акта  досягне  вищезазначену   

мету. 

     Коригування розміру річної орендної плати у м. Кривому Розі визначається 

цим проектом рішення. 

      7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
встановлених цілей. 

     З   прийняттям  запропонованого   регуляторного   акта: 
- визначається механізм врегулювання  майнових відносин між орендодавцем 

(органом місцевого самоврядування) та суб’єктами господарювання   щодо  
оренди  об’єктів комунальної власності; 

-  визначається чіткий розгалужений спектр ставок орендної плати за 

використання комунального майна міста для оформлення договорів  оренди 

об’єктів нерухомості  комунальної власності  в залежності  від використання 

орендарем об’єктів оренди за функціональним призначенням;  

- намічаються заходи  щодо  збереження, відновлення експлуатаційного  
стану   об’єктів   комунальної   власності, що не використовуються в 
господарській  діяльності  тривалий  час за рахунок передачі їх в орендне 
користування. 

   8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання визначених проблем 
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
        З прийняттям  запропонованого регуляторного акта буде удосконалено 

орендно-договірні відносини щодо надання в оренду комунального майна,  чітко, 

прозоро визначено механізм підвищення ефективності використання  об’єктів 

комунальної власності міста шляхом надання їх в орендне користування,  

збереження та використання об’єктів комунальної власності, їх належне 

утримання. 
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  9. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
        З прийняттям цього  регуляторного акта будуть врегульовані господарські 
відносини між орендодавцем (органом місцевого самоврядування) та суб’єктами 
господарювання (юридичними особами, фізичними особами – підприємцями) 
щодо оренди об’єктів комунальної власності міста та   визначено механізм 
нарахування орендної плати за користування майном, що перебуває у власності 
територіальної громади міста, в залежності від використання орендарем об’єктів 
оренди за функціональним призначенням,  забезпечено збереження та 
відновлення експлуатаційного стану об’єктів комунальної власності, естетичне 
покращання району, міста, належне утримання об’єктів. 
   Враховуючи динаміку зростання надходження коштів від оренди, а саме: за 
2006 рік - 7,7 млн. грн., за 2007 рік – 11,7 млн.грн, з прийняттям зазначеного 
регуляторного акта очікується збільшення річної суми орендної плати до 10 
млн.грн ( у тому числі до міського бюджету - до 4 млн.грн). Зменшення 
очікуваних надходжень пов’язане з вибуттям приватизованих об’єктів. 

  10. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей є 
можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, 
громадян, держави. 

       Досягнення цим регуляторним  актом  встановлених цілей не впливає на 
витрати громади та держави, а позитивно сприяє створенню економічних умов 
щодо  ведення господарської діяльності  юридичних осіб,  фізичних осіб – 
підприємців. 

   З прийняттям цього рішення буде удосконалено орендно-договірні відносини 
щодо надання в оренду комунального майна, забезпечена схоронність та цільове, 
ефективне використання майна, яке перебуває у власності територіальної 
громади.    

  11. Обґрунтування щодо вигод, які виникають внаслідок дії 
запропонованого   регуляторного   акта, виправдовують відповідні витрати у 
випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть кількісно визначені. 

      Не всі вигоди, які виникли внаслідок дії регуляторного акта, можуть бути 
кількісно визначені. Серед них: 

- збереження комунального майна міста в цілому; 
- ефективне його використання за цільовим призначенням відповідно до 

видів діяльності юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, з 
урахуванням соціальних потреб району, міста; 

- належне утримання  об’єктів за їх цільовим  призначенням та їх 
збереження; 

- відновлення  експлуатаційного стану об’єкта, естетичне покращання 
району, міста.  

  12. Оцінка можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного 
акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 
впроваджуватися та виконувати їх. 
        Впровадження та виконання  вимог регуляторного акта не залежить від 
ресурсів органів влади та місцевого самоврядування, а суб’єкти господарювання, 
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які звертаються щодо оренди об’єктів комунальної власності міста,  мають  
впроваджувати і виконувати  ці вимоги. 

  13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта. 

  У разі  змін  у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни  
та  доповнення. 

  14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного  

акта. 

 Запропонований проект регуляторного акта  запроваджується на 

довгостроковий   термін дії  або  до  прийняття   нових  нормативних   актів. У 

разі потреби вноситимуться зміни до нього,  у т.ч. за  підсумками аналізу 

відстеження його результатів. 

  15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 

  Головними чинниками результативності  цього  регуляторного акта  є: 
-   вдосконалення процедур оформлення  договорів оренди та спрощення її 
організації;  

    -   збільшення обсягів надходження коштів від оренди об’єктів до 10 млн.грн. за 
рік, які спрямовуються до міського бюджету та інших комунальних підприємств, 
закладів, установ – на їх власне утримання, а також на  збереження майна,  що  не 
перебуває в орендному користуванні; 

- збереження об’єктів комунальної власності міста, відновлення їх 
експлуатаційного стану; 
       16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта у разі  його  прийняття. 
       Результативність цього  регуляторного акта буде відстежуватись один раз на 
півріччя шляхом здійснення контролю за своєчасним та повним  надходженням 
коштів від орендної плати, збільшенням обсягів їх надходження, виконанням 
договірних зобов’язань орендарями щодо ефективного, цільового  використання 
об’єктів комунальної власності, кількісним обліком відновлення їх 
експлуатаційного стану  та збереження.  
      Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності  
регуляторного акта, якщо  рішенням  міської ради не буде встановлено більш 
ранній строк.  За результатами буде можливо порівняти показники базового та 
повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблематичних 
питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного 
акта. 
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       Періодичне  відстеження  планується  проводити один раз на три 
роки, починаючи від дня закінчення заходів  щодо  повторного відстеження 
результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих 
нормативно-правових актів у сфері орендно-договірних відносин. 
 
 
Розробник проекту рішення міської ради – управління комунальної 
власності міста (50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1, каб. №№ 360, 361 тел. 
74-54-53, 74-49-29,74-43-97) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


