
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 проекту рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.2017 

№ 116-33-VІІ «Про затвердження Методики розрахунку та 

порядку використання плати  за оренду майна комунальної  

власності територіальної громади міста Переяслава-

Хмельницького в новій редакції» 

 

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із 

змінами, і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту 

рішення Переяслав-Хмельницької міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 06.04.2017 № 116-33-VІІ «Про затвердження 

Методики розрахунку та порядку використання плати  за оренду майна 

комунальної  власності територіальної громади міста Переяслава-

Хмельницького в новій редакції» як регуляторного акта. 

Розробник документа – відділ комунального майна управління 

економіки виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради. 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується 

розв’язати шляхом державного регулювання 
 

Відповідно до Законів України «Про оренду державного та 

комунального майна», Методика розрахунку орендної плати та пропорції її 

розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем 

за оренду майна комунальної власності визначаються органами місцевого 

самоврядування.  

Так, рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 06 квітня 2017 

року № 116-33-VІІ затверджено Методику розрахунку та порядку 

використання плати  за оренду майна комунальної власності територіальної 

громади міста Переяслава-Хмельницького в новій редакції (надалі – 

Методика). Проте, встановлені цим рішенням орендні ставки за певними 

цільовими призначеннями є надто високими, що не дозволяє 

використовувати майно територіальної громади більш ефективно, а то й 

взагалі унеможливлює цей процес.  

Наприкінці 2018 року за кошти міського бюджету в парку імені 

Г.Сковороди побудована громадська вбиральня. Відповідно до п. 4 ч. «а» 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ст. 15 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів» саме до повноважень 

виконавчих органів ради належить прийняття рішень про організацію 

(встановлення) на об’єктах благоустрою громадських вбиралень, а також 

подальше здійснення контролю за їхньою діяльністю відповідно до закону. 

Абзацом 3 пункту 21 розділу 5 (Орендні ставки за використання нерухомого 

майна) Методики визначено ставку за оренду комунального нерухомого 

майна, яке використовується під громадські вбиральні, у розмірі 7%. При 



цьому розрахунок розміру річної орендної плати напряму залежить від 

незалежної оцінки на час оцінювання об’єкта оренди. Оскільки громадська 

вбиральня є новобудовою, то її оціночна вартість буде дорівнювати вартості 

будівництва. А з урахуванням 7% ставки за оренду такого майна, розмір 

річної орендної плати буде непосильний для орендаря. 

Провівши опитування серед суб’єктів господарювання, сфера 

діяльності яких пов’язана з роботою громадських вбиралень, встановлено, 

що подібний бізнес на території міста є непопулярним та збитковим.  

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність внести зміни до 

Методики, зменшивши ставку орендної плати за використання комунального 

майна з цільовим призначенням для розміщення громадських вбиралень до 

1%. 

 

2. Визначення цілей державного регулювання 

 

Метою розробки цього регуляторного акта є: встановлення економічно 

обґрунтованих ставок орендної плати за використання майна комунальної 

власності, підвищення ефективності використання комунального майна, 

наповнення бюджету міста, задоволення потреб жителів та гостей міста. 

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення зазначених цілей 

 

Під час розробки регуляторного акта були розглянуті такі 

альтернативні способи досягнення визначених цілей: 

1) Залишити ставку оренди нерухомого майна під громадські 

вбиральні без змін, тобто на рівні 7%.  

В такому випадку потенційні орендарі не матимуть можливості 

орендувати комунальне майно, оскільки подібна діяльність буде не 

рентабельна, навіть збиткова. Це призведе до неефективного використання 

комунального майна, недоотримання коштів міським бюджетом, 

невдоволенням громадськістю. 

Тобто, проблема продовжить існувати. 

2) Дозволити балансоутримувачу майна комунальної власності 

самостійно встановлювати орендні ставки та розмір орендної плати. 

Такий варіант є неможливим, оскільки регулювання цього питання 

знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування згідно із 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду 

державного та комунального майна», «Про благоустрій населених пунктів» 

та інших нормативно-правових актів. 

3) Внести зміни до діючої Методики, зменшивши ставку оренди 

нерухомого майна під громадські вбиральні до 1%. 

Така альтернатива дозволить ефективніше використовувати 

комунальне майно із вищезазначеним цільовим призначенням, що, в свою 

чергу, призведе до наповнення бюджету міста, а також забезпечить місцевих 

жителів та туристів необхідною інфраструктурою. 

 



4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми 

 

Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом внесення 

змін до рішення міської ради від 06.04.2017 № 116-33-VІІ «Про затвердження 

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна 

комунальної власності територіальної громади міста Переяслава-

Хмельницького в новій редакції». Зокрема, зменшенням орендної ставки за 

використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням 

«розміщення громадських вбиралень» з 7% до 1%. 

Оприлюднення цього регуляторного акта дозволить поширити 

інформацію про зменшення орендної ставки серед широкого кола суб’єктів 

господарювання, які можуть зацікавитися таким видом діяльності та взяти в 

оренду майно територіальної громади міста з метою його ефективного 

використання й задоволення життєво-необхідних потреб громадян. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта 

В разі прийняття запропонованого регуляторного акта встановлені цілі 

будуть досягатися шляхом:  

- проведення процедури передачі в оренду майна комунальної 

власності з дотриманням вимог нормативно-правових актів;  

- здійснення належного розрахунку розміру плати за використання 

комунального нерухомого майна згідно Методики; 

- здійснення контролю за дотриманням балансоутримувачем вимог 

щодо перерахування частини коштів, отриманих від оренди комунального 

майна, до місцевого бюджету; 

- здійснення контролю за належним використанням майна 

комунальної власності, вчасного проведення поточного чи капітального 

ремонту в разі необхідності. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. 

Аналіз вигод та витрат 

 

Опис прогнозованих вигод та витрат в разі прийняття запропонованого 

регуляторного акта (табл. 1): 

 

Сфера 

пливу 
Вигоди Витрати 

Місцева 

влада 

- стабільне надходження коштів до 

бюджету міста; 

- ефективне використання кому-

нального майна; 

- розвиток інфраструктури міста. 

- витрати часу на організа-

цію процесу надання кому-

нального майна в оренду; 

- здійснення контролю за 

належним використанням 

майна. 



 

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта 
 

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, із 

можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни 

чинного законодавства чи в інших необхідних випадках. 

 

8. Показники результативності регуляторного акта 

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта 

пропонується використати такі основні показники: 

- надходження від орендної плати до міського бюджету та на рахунок 

балансоутримувача (орендодавця); 

- розмір площ комунального майна, наданих в оренду для його 

використання за цільовим призначенням «розміщення громадських 

вбиралень». 

Суб’єкт 

господа-

рювання - 

балансоу-

тримувач 

- більша вірогідність зацікавити по-

тенційних орендарів використову-

вати комунальне майно для отри-

мання прибутку; 

- можливість отримання прибутку 

від оренди комунального майна; 

- ефективне використання кому-

нального майна та його утримання в 

належному стані. 

- ризик залишитися без оре-

ндаря та утримувати майно 

самостійно, що може при-

звести до збитковості; 

- обов’язковість здійснення 

перерахунку частини грошо-

вих коштів, отриманих від 

оренди комунального майна; 

- здійснення контролю за 

дотриманням вимог дого-

вору оренди майна. 

Суб’єкти 

господа-

рювання - 

орендарі 

- можливість отримання прибутку 

від ефективно налагодженої роботи 

платної громадської вбиральні; 

- можливість встановлення міні-

мальної плати за користування пос-

лугами громадської вбиральні відві-

дувачами. 

- витрати на сплату за оре-

нду майна, комунальні пос-

луги, податкові зобов’язання;  

- проведення поточних і ка-

пітальних ремонтів орендо-

ваного об’єкта в разі необ-

хідності. 

Населення - наявність у місті сучасної 

громадської вбиральні; 

- ефективне використання кому-

нального майна; 

- підвищення ефективності вико-

ристання комунального майна орен-

дарями в розрізі підтримки його в 

належному санітарно-технічному 

стані, своєчасного проведенні ремо-

нту та поліпшенні зовнішнього ви-

гляду, наданні послуг населенню. 

витрати відсутні 



Окрім зазначених основних показників, при необхідності та для більш 

детального і об’єктивного визначення результативності регуляторного акта 

можуть бути використані додаткові показники. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта 

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися за 

допомогою статистичного методу шляхом моніторингу статистичних 

показників, які використовуватимуться для визначення результативності 

цього регуляторного акта.  

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено за 

такими періодами: 

Базове – до набуття чинності зазначеного регуляторного акта, з 

08.01.2019 до 11.01.2019; 

Повторне – через рік після набуття чинності зазначеного 

регуляторного акта, за результатами дії якого можна зробити порівняльний 

аналіз. 

Періодичні – раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів 

з повторного відстеження результативності цього акта. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись 

згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» шляхом аналізу даних 

балансоутримувачів комунального майна та, за необхідності, інформації 

інших органів влади, установ, організацій, громадян. 

 

 

Заступник міського голови Н.М. Устич 


