
 
      РАДА 

                           В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
                                            Криворізької   міської   ради 

                                          Дніпропетровська   область  

                    ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 
   №       

 
Про  внесення  змін  та  доповнень  до   
рішення   виконкому   міської   ради   
від  12.01.2005  № 36  „Про  затвердження  
Порядку проведення конкурсу на право  
укладення  договору  оренди  об’єктів  
комунальної  власності   міста”  
 
     З метою вдосконалення  Порядку проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди  об’єктів комунальної власності міста,  на підставі  наслідків  
базового   відстеження дії  рішення виконкому міської ради від 19.07.2007      
№ 462 „Про  внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 
12.01.2005 № 36 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста”, керуючись 
Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду 
державного та комунального майна”, рішенням міської ради 27.09.2006  № 288 
„Про внесення змін та доповнень  до Положення про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста”, виконком міської ради вирішив: 
     1. Внести зміни та доповнення  до заяви на участь у конкурсі на право 
укладення договору оренди об”єктів комунальної власності міста, листа 
голосування  та підсумків  критеріїв оцінки та визначення ступеня відповідності 
пропозицій учасників умовам  конкурсу   на право  укладення договору оренди 
об”єкта комунальної власності міста, затверджених  рішенням виконкому міської  
ради  від 12.01.2005 № 36, виклавши  їх  у  новій  редакції (додатки 1,2,3). 

2. Внести зміни та доповнення  до  Порядку проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста,  затвердженого  
рішенням виконкому міської ради від 12.01.2005 № 36: 

2.1. Пункт  2.2. доповнити   абзацами: 
    „ -  наявність  найманих працівників, розмір їх  заробітної  плати,  інші  заходи 
соціально – економічного захисту  працюючих; 
     -   дотримання профілю використання орендованого приміщення;  при зміні 
функціонального призначення – зобов”язання  щодо  вводу  в  експлуатацію, 
згідно  з діючим  законодавством.” 

 3. Редакції Криворізької  міської комунальної газети „Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.) опублікувати це рішення, комунальному підприємству      
ТРК „Рудана” (Некрасова І.Ф.) інформувати населення про його зміст, 
управлінню економіки виконкому міськради (Світличний О.В.) розмістити дане 
рішення на  офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет  у 
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підрозділі „Регуляторна політика”  розділі „Розвиток підприємництва”      
в  10-денний термін з дня його прийняття. 

4. Управлінню комунальної власності міста виконкому міськради      
(Федоренко Л.В.) забезпечити виконання заходів щодо відстеження 
результативності  даного рішення та офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій 
міській комунальній газеті „Червоний гірник” та на офіційній сторінці 
виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі „Регуляторна політика”  
розділі „Розвиток підприємництва” у терміни, визначені чинним законодавством. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  
Темника  Г.П. 

 
                                                           Додаток 1 

                                                                                         до Порядку проведення конкурсу на  
                                                                                         право укладення договору оренди  

                                                                                         об’єктів комунальної власності міста 
 

Голові комісії з проведення  
конкурсу на право укладення 
договору оренди об”єктів 
комунальної власності міста 

 

З А Я В А 
на участь у конкурсі на право укладення договору оренди об’єктів комунальної 
власності міста 

1. Об’єкт користування: 
1.1. Назва об’єкта ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
1.2. Місцезнаходження об’єкта _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
1.3. Балансоутримувач об’єкта _____________________________________ 
________________________________________________________________ 

(повна назва підприємства, організації, установи – юридичної особи) 
________________________________________________________________ 
1.4. Технічна (економічна) характеристика об’єкта ____________________ 
________________________________________________________________ 
2. Учасник конкурсу: 
2.1. Юридична особа _____________________________________________ 

(повна назва) 
________________________________________________________________ 
Керівник ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон) 

     Ідентифікаційний  код ___________________________________________ 
Ким і коли здійснена державна реєстрація ____________________________ 
________________________________________________________________ 
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2.2. Фізична особа 

_______________________________________________ 
                                              (прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон) 
________________________________________________________________ 

      Ідентифікаційний  код ___________________________________________ 
Ким і коли здійснена державна реєстрація ___________________________ 
________________________________________________________________ 
Громадянин(ка)__________________________________________________ 
                              (повна офіційна назва держави або особи без громадянства – зазначити) 
________________________________________________________________ 
 
Паспорт серія _____________№________ дата видачі “____”__________ р. 
_______________________________________________________________ 

(назва органу, що видав паспорт) 
 
З Порядком проведення конкурсу на право укладення договору оренди 

об’єктів комунальної власності міста ознайомлений 
___________________________________________________________________ 
                                                                        (особистий підпис) 

3. Документи, що додаються: 
3.1. Копія платіжного доручення (або квитанції) про сплату за участь у 

конкурсі ___________________ арк. 
3.2. Зобов’язання  (пропозиції) щодо використання об’єкта _________ арк. 
3.3. Копія свідоцтва про державну  реєстрацію  учасника конкурсу як суб’єкта 

господарювання   _______ арк. 
3.4. Інші  документи (баланс суб’єкта господарювання (форма – 2 – для 

юридичних осіб,  звіт суб’єкта малого підприємництва –   для фізичних осіб – 
підприємців), довідка  про  взяття   на  облік  платника  податків  (форма  4-
ОПП),  відомості щодо чисельності найманих працівників, розміру їх заробітної 
плати, інших заходів  соціально-економічного захисту працюючих,  при  
необхідності: довіреність)  _____________  арк. 

Всього: ________ арк. 
 
 
Підпис учасника конкурсу ___________________________ 
М.П. 
Дата заповнення заяви: 
“_____”__________________ 
 

Додаток 2  
                                                                                         до Порядку проведення конкурсу на  
                                                                                         право  укладення  договору  оренди  

                                                                                         об’єктів комунальної власності міста 
 

ЛИСТ      ГОЛОСУВАННЯ 



 

 

4
критеріїв оцінки  та визначення ступеня відповідності пропозицій учасників  умовам   
конкурсу на право укладення договору  оренди об’єкта комунальної власності міста –
________________________________________________________________________________ 
                                             (назва, місцезнаходження, площа об’єкта  конкурсного  розгляду) 
№ 
п/п 

Показники критеріїв оцінки Максимальна 
сума балів, 
якою 
оцінюється  
критерій 

Оцінка 
пропозиції 
учасника  
№ 1 

Оцінка 
пропозиції 
учасника  
№ 2 

Оцінка 
пропозиції 
учасника  
№ 3 

1 2 3 4 5 6 
1 Розмір орендної плати 5    
2 Інвестиційні зобов’язання з 

відновлення експлуатаційного 
стану об’єкта, що пропонується 
для використання (ремонтні 
роботи об’єкта, благоустрій 
прилеглої території, строки  
виконання) 
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3 Ефективне використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням, 
враховуючи соціальні потреби 
району,  відповідно до  видів 
діяльності, дотримання профілю 
використання  об’єкта  оренди 

 
3 

   

4 Дотримання умов належного 
утримання об’єктів соціально-
культурного призначення   
(якщо об’єкт належить до сфери 
діяльності  соціально – 
культурного призначення) 

3    

5 Збереження та створення нових 
робочих місць  

 
2 

   

6 Створення безпечних та 
нешкідливих норм експлуатації 
об’єкта (дотримання екологічних 
норм експлуатації об’єкта )            і 
умов праці 

 
2 

   

7 Чисельність найманих 
працівників, розмір їх заробітної 
плати, соціально-економічний 
захист працюючих 

2    

8 Зобов’язання з погашення 
безнадійних боргів за 
результатами господарської 
діяльності попереднього 
користувача на об’єкті, що 
пропонується  для     використання 

 
2 

   

* Сума балів     
 
Підпис    та    П.І.Б. 
члену конкурсної комісії    __________________________________________ 
 
Секретар комісії_______________________________ 

 
 

Додаток 3  
                                                                                         до Порядку проведення конкурсу на  

                                                                                         право укладення договору оренди  
                                                                                         об’єктів комунальної власності міста 
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ПІДСУМКИ 
критеріїв оцінок  та визначення ступеня відповідності пропозицій учасників  умовам  конкурсу 
на право укладення договору  оренди об’єкта комунальної власності міста – 
________________________________________________________________________________ 
                                             (назва, місцезнаходження, площа об’єкта  конкурсного  розгляду) 
№ 
п/п 

Показники критеріїв оцінки Загальна оцінка 
пропозиції 
учасника  
№ 1 

Загальна оцінка 
пропозиції 
учасника  
№ 2 

Загальна оцінка 
пропозиції 
учасника  
№ 3 

1 2 3 4 5 
1 Розмір орендної плати    
2 Інвестиційні зобов’язання з 

відновлення експлуатаційного стану 
об’єкта, що пропонується для 
використання (ремонтні роботи 
об’єкта, благоустрій прилеглої 
території, строки  виконання) 

   

3 Ефективне використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням, 
враховуючи соціальні потреби 
району,  відповідно до  видів 
діяльності, дотримання профілю 
використання  об’єкта  оренди 

   

4 Дотримання умов належного 
утримання об’єктів соціально-
культурного призначення   
(якщо об’єкт належить до сфери 
діяльності  соціально – культурного 
призначення) 

   

5 Збереження та створення нових 
робочих місць  

   

6 Створення безпечних та 
нешкідливих норм експлуатації 
об’єкта (дотримання екологічних 
норм експлуатації об’єкта)   
і умов праці 

   

7 Чисельність найманих працівників, 
розмір їх заробітної плати, 
соціально-економічний захист 
працюючих 

   

8 Зобов’язання з погашення 
безнадійних боргів за результатами 
господарської діяльності 
попереднього користувача на 
об’єкті, що пропонується  для   
використання 

   

 
* 

 
Загальна  сума балів 

   

 
* 

 
Місця 

   

 
Голова  комісії – ___________________________________ 
 
Секретар комісії_____________________________________ 
 
 

Аналіз  регуляторного  впливу 
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до  проекту регуляторного акта -  рішення  виконкому міської ради 
“Про внесення змін та доповнень до  рішення виконкому міськради  від 

12.01.2005 № 36 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста” 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарський відносин, а також оцінка важливості 
цієї проблеми. 
       Проблема, яку планується розв’язати  з прийняттям даного рішення, полягає 
в  удосконаленні  організації  Порядку   проведення конкурсів  на право 
укладення договору оренди  об’єктів комунальної власності міста, посиленні 
соціально-економічного і правового захисту працюючих мешканців міста, 
легалізації найманих працівників та детінізації  їх заробітної плати. 
       2. Обґрунтування  неможливості розв’язання проблеми за допомогою 
ринкових механізмів та потреби державного регулювання. 
       Проблема є актуальною, оскільки Законом України “Про оренду державного 
та комунального майна” та  Порядком оформлення оренди об’єктів  комунальної 
власності (надалі – Порядок), затвердженим рішенням міської ради від 
22.06.2005 № 3236 зі змінами та доповненнями не встановлено пріоритетного 
права визначення орендаря  у  разі надходження  декількох звернень   щодо 
оренди одного й того  ж  об’єкта  та  строки  їх  надходження. 
      Цю проблему регулюють  статті  7, 9  Закону України “Про оренду 
державного та комунального майна”, згідно з якими повноваження щодо 
визначення порядку  проведення конкурсу покладені  на  органи  місцевого 
самоврядування. 
      Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував  найкращі 
пропозиції щодо подальшої експлуатації  об’єкта  оренди  та  найбільшої 
орендної плати,  інших соціально-економічних  та  правових відносин щодо 
використання  об”єктів  комунальної  власності  міста.   
 
      3. Обґрунтування неможливості розв’язання визначених проблем за 
допомогою діючого регуляторного акту або внесення змін до нього. 
     Визначена проблема  не може бути  розв’язана за допомогою  діючого 
рішення виконкому Криворізької міської ради, без внесення змін та доповнень до 
рішення виконкому міськради від 12.01.2005 № 36 „Про затвердження Порядку 
проведення  конкурсу на право укладення договору оренди об’єктів комунальної 
власності  міста”. 
      4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акту, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб”єктів 
господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта. 
      Показником результативності затвердженого регуляторного акта виступає  
запровадження заходів щодо удосконалення  організації Порядку проведення 
конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності міста, надходження  
коштів  від сплати за участь  у  конкурсах до міського бюджету  та  сплати  за 
оренду об’єктів комунальної власності. 
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      Так, на підставі звіту базового відстеження дії регуляторного акта – 
рішення виконкому міської ради від 19.07.2006 № 462 „Про внесення  змін та 
доповнень  до рішення виконкому міської ради від 12.01.2005 №  36 “Про 
затвердження Порядку про проведення конкурсу на право укладення договору 
оренди об’єктів комунальної власності міста” можна зробити висновок, що дане 
рішення дає можливість регулювати правові, господарські та майнові відносини  
щодо ефективного використання  та зберігання об’єктів комунальної власності 
міста, але з відповідним коригуванням, яке запропоновано у наведеному проекті 
рішення виконкому міськради „Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконкому міської ради  від 12.01.2005 № 36 „Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди об’єктів комунальної 
власності міста”. 

Розрахунок  можливих  витрат  і  вигоди   від   впровадження 
запропонованого  регуляторного  акта 

     Населення та держава не матимуть витрат у разі прийняття вказаних змін та 
доповнень до  Порядку , а очікувані вигоди наступні: 

Розрахунок  очікуваних  витрат  та   вигод  
від   впровадження  запропонованого  регуляторного акта 

 
Групи  інтересів Вигоди Витрати 

Для територіальної 
громади міста 

- забезпечення високого 
рівня  та умов обслуговування 
населення та умов праці, що 
передбачає  активізацію заходів 
щодо ремонтних робіт  об’єктів 
оренди, покращання естетичного  
вигляду міста, належних  умов  
утримання  житлового  фонду; 
      -  створення  нових  робочих  
місць;  
      -   легалізація  найманої праці 
та  детінізація  заробітної плати, 
соціально-економічний захист  
працюючих. 

економічні витрати відсутні 

Для  суб”єктів 
господарювання, що 
приймають участь у 
конкурсах на право 
оренди об”єктів 
комунальної власності 
міста 

   -   захист  власних  інтересів та 
прав через договірні відносини; 
 
   -   зменшення витрат часу, 
пов’язаних із задоволенням 
потреб щодо здійснення 
діяльності суб’єктів 
господарювання. 

  -  суб’єкти господарювання 
додаткових витрат не 
матимуть. 
 
 
 

Для  органів  місцевого 
самоврядування 

    -      ефективне використання та 
збереження майна, що належить 
до територіальної громади міста; 
   - посилення соціально-
економічного і правового захисту 
працюючих мешканців міста, 
легалізації найманих працівників 

економічні  витрати відсутні 
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та детінізації  їх заробітної плати. 

                                
       Так, внаслідок дії регуляторного акта,  порівнюючи два  періоди базового 
відстеження дії регуляторного акта  (з 25.07.2006 по 25.01.2007   та   попередній 
період з  25.07.2005  по  25.01.2006), за період з 25.07.2006 по 25.01.2007  
проведено 16  конкурсів, на яких розглянуто  40 об’єктів  комунальної  власності  
міста  площею 15630,36 м2,  на  яких: 

- на 122,2 %  більше розглянуто об’єктів комунальної власності міста на 
конкурсних засадах площею на 453,46%   більше ніж в порівняльному періоді з  
25.07.2005  по  25.01.2006  (розглянуто 18 об’єктів площею 2824,13 м2); 

- на  30,36 % більше  суб’єктів господарювання взяли  участь у конкурсах на 
право оренди об’єктів комунальної власності у порівнянні  з аналогічним  
періодом  з  25.07.2005  по  25.01.2006  (взяли участь                        56 суб’єктів 
господарювання (100%)),  а за період з 25.07.2006 по 25.01.2007 –  73 суб’єкти 
господарювання (130,36%); 
 

- на  61% більше  сплатили суб’єкти господарювання  за участь у конкурсі до 
міського бюджету (в порівнянні  з аналогічним  періодом  з  25.07.2005  по  
25.01.2006 – 2268,77 грн.(100%), а  за період  з 25.07.2006 по 25.01.2007 –   
3462,59   грн.(161%). 
      Кошти за участь у конкурсі надходять до міського бюджету, що збільшує 
обсяг його надходжень, які розподіляються згідно з  кошторисом,  затвердженим 
рішенням міської ради та направляються для фінансування першочергових та 
соціально захищених статей видатків бюджету; 
    5. Визначення цілей державного регулювання. 
     Цілями державного регулювання при запровадженні запропонованого 
регуляторного акту є: 
     -       удосконалення організації Порядку проведення конкурсів на право 
укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста; 
     -    врегулювання майнових відносин між орендодавцем (органом місцевого 
самоврядування) та суб’єктами господарювання, які звертаються  щодо оренди 
об’єктів комунальної власності міста;  
    -    збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів комунальної 
власності; 
    -       посилення соціально-економічного і правового захисту працюючих 
мешканців міста, легалізації найманих працівників та детінізації  їх заробітної 
плати. 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення 
встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього 
державного регулювання господарських відносин. 
Розробником для досягнення встановлених цілей обрано  внесення змін до 
діючого  регуляторного акту.  
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Першою альтернативою  запропонованому регуляторному акту є 
збереження діючого регуляторного акту, проте у даному випадку вирішити 
визначені проблеми буде неможливо. Дана проблема не може бути вирішена за 
допомогою діючого регуляторного акта. 
Друга альтернатива є неприйнятною через те що діючим рішенням виконкому 

міської ради  у місті  чітко визначений порядок  розгляду заяв на участь у 
конкурсу та  процедури визначення переможців конкурсу на право укладення 
договору оренди об”єктів комунальної власності  міста, але  не враховано при 
поданні заяви на участь у конкурсі надання суб’єктами господарювання 
інформації щодо соціально-економічного і правового захисту працюючих 
мешканців міста, легалізації найманих працівників та детінізації  їх заробітної 
плати. 
    Аналіз регуляторного впливу здійснюється  за  запропонованим  проектом  
рішення. 
У разі неприйняття зазначеного  проекту  рішення  виконкому  міської ради не 
буде  удосконалено організаційні питання щодо проведення конкурсів на право 
оренди об’єктів комунальної власності міста. 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановлених цілей: 
Розробником для досягнення встановлених цілей обрано  внесення змін до 

діючого Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди 
об’єктів комунальної власності міста. 
З прийняттям запропонованого регуляторного акта: 

- удосконалюються  організаційні питання щодо  проведення  конкурсів,  
впорядкування майнових відносин між орендодавцем (органом місцевого 
самоврядування) та суб’єктами господарювання, які звертаються щодо оренди  
об’єктів  комунальної  власності. 

8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв”язання визначених проблем 
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту. 

Розв’язання визначених проблем забезпечать наступні механізми та заходи: 
- удосконаляться організаційні питання щодо проведення конкурсів на право 

оренди об’єктів комунальної власності міста.    
- соціально – економічний захист працюючих,  легалізація  найманої  праці  

та   заробітної   платні; 
- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням 

відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, з урахуванням 
соціальних потреб району, міста; збереження та відновлення експлуатаційного 
стану об’єкта,  естетичне покращання вигляду району, міста; 

- проведення регулярних відстежень результативності регуляторного акту. 
9. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акту. 
Орган місцевого самоврядування повністю укомплектований  персоналом, має 

необхідні приміщення та матеріальне забезпечення для досягнення встановлених  
цілей  державного  регулювання. 

У разі прийняття проекту регуляторного акту буде досягнуто   найкращих  
умов   експлуатації об’єктів оренди комунальної власності міста, що  поліпшить 
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естетичний стан  міста; збереження об’єктів комунальної власності шляхом 
виконання орендарями  конкурсних зобов’язань щодо ремонтних робіт 
внутрішніх приміщень, фасаду об’єкту оренди, благоустрою прилеглої території;  
надходження коштів  від сплати за участь  у  конкурсах до міського бюджету,  
від сплати  за оренду конкурсних об’єктів комунальної власності; удосконалення 
організаційних питань щодо проведення конкурсів на право оренди об’єктів 
комунальної власності міста; захист власних інтересів суб”єктів господарювання 
через договірні взаємовідносини  з  органами  місцевого  самоврядування, 
легалізація  найманої праці, соціально-економічний захист  працюючих.  

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

Досягнення запропонованим регуляторним  актом  встановлених цілей не 
впливатиме на витрати громадян та держави, а також не  впливатиме   на 
збільшення економічних витрат суб’єктів господарювання. 

11. Обґрунтування  щодо вигод, які виникають  внаслідок дії запропонованого   
регуляторного   акту. 

Введення в дію  змін та доповнень до Порядку проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста  створить  такі  
вигоди: 
     для мешканців міста – соціально – економічний захист працюючих,  
легалізація  найманої  праці  та   заробітної   платні; 
для суб”єктів господарювання, що приймають участь у конкурсі на право 

укладення договору оренди об”єктів комунальної власності міста –   
удосконалення  організаційних  питань  щодо  проведення  конкурсів  на право 
оренди  об’єктів  комунальної  власності  міста; захист власних інтересів за 
рахунок дотримання профілю використання орендованого приміщення;  при 
зміні функціонального призначення – введення об”єкту  в  експлуатацію, згідно  
з діючим  законодавством; 
для органу місцевого самоврядування -   
-   удосконалення  організаційних  питань  щодо  проведення  конкурсів  на 

право оренди  об’єктів  комунальної  власності  міста; ефективне використання 
об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої 
діяльності підприємства, з урахуванням соціальних потреб району, міста; 
збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єкта,  естетичне 
покращання вигляду 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. Орган місцевого самоврядування додаткового 
навантаження у зв”язку з запровадженням регуляторного акту не отримає. 
Витрати на відстеження  результативності регуляторного акта складатимуть 0 
грн. та не потребують компенсації за рахунок  міського  бюджету. 
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Суб’єкти господарювання, 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 акту. 
Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію 

регуляторного акта  є: 
-   зміна законодавства та підзаконних актів у сфері орендних відносин; 
-  зменшення попиту у суб”єктів господарювання щодо оренди об”єктів 

комунальної власності міста  (зокрема погіршення загального економічного 
клімату, збільшення податків, відсутність конкуренції щодо оренди об”єктів 
комунальної власності міста). 

При  виникненні  змін  у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні 
коригування та доповнення. 

14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту. 
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  результативності та досягнення визначеної мети регулювання. 

15. Визначення показників результативності регуляторного акту. 
З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено  

наступні  головні  показники: 
- збільшення надходжень від оренди об’єктів, які спрямовуються на 

розрахункові рахунки комунальних підприємств та  до  міського  бюджету; 
- збереження об’єктів комунальної власності міста, відновлення їх 

експлуатаційного стану; 
- надходження коштів від сплати за участь у конкурсі надходять до  

цільового фонду (міського бюджету) і  розподіляються  на потреби  згідно  з 
кошторисом. 
     16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акту у разі  його  прийняття. 
     У зв”язку з тим, що для  визначення рівня результативності  регуляторного 
акта будуть використані виключно статистичні дані, базове відстеження 
результативності буде здійснено  через шість місяців після набрання його 
чинності. 
Повторне відстеження  планується провести через рік після набуття чинності  
регуляторного акта, якщо  рішенням  виконкому 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. 
      Періодичне  відстеження  планується  проводити один раз на три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів  щодо  повторного відстеження 
результативності, з метою дотримання законодавства щодо орендно-договірних      
відносин. 
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 Розробник проекту  рішення виконкому міської ради та аналізу 
регуляторного впливу до нього – управління комунальної власності міста 
виконкому міськради (каб. 360, 361, тел. 74-54-53, 74-43-97, 74-49-29). 


