
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту рішення Зазимської сільської ради «Про затвердження 
Методики розрахунку орендної плати за оренду комунального 

майна Зазимської сільської ради» 
(далі – Методика) 

 
Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної 

регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”. 
 

 Назва регуляторного акту: 
Проект рішення «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за 
оренду комунального майна Зазимської сільської ради» 
 Регуляторний орган: Зазимська сільська рада. 
 Розробник документа: Зазимська сільська рада 
 Контактний телефон: +380459429281 

 

I. Визначення проблеми 
На сьогоднішній день орендна плата за користування майном, що є 

комунальною власністю Зазимської сільської ради, розраховується із 
використанням Методики розрахунку орендної плати за державне майно, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. 
№ 630. 

Одним із гострих соціальних питань на даний час є розрахунок ставки 
за оренду майна, що є об’єктом права комунальної власності для певних 
категорій суб’єктів господарювання. 

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» Державну політику у сфері оренди майна, яке 
перебуває в комунальній власності, здійснюють органи місцевого 
самоврядування. 

Пункт 2 статті 19 вказаного Закону визначає, що Методика розрахунку 
орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, 
орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об'єктів, що 
перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України. 

В свою чергу, сільська рада наділена повноваженнями щодо прийняття 
власних методик розрахунку та пропорцій розподілу орендної плати за 
користування майном, яке належить на праві комунальної власності 
сільській раді. 

Всі питання, пов’язані з орендними правовідносинами на місцевому 
рівні визначаються органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що 
перебувають у комунальній власності), але на тих самих методологічних 
засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності. 

Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується 
як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах. Це 
закріплено ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна». 

На даний час, відповідно до чинного законодавства України, орендні 
ставки за використання нерухомого майна, що перебуває у комунальній 
власності сільської ради, коливаються від 1 гривні до 100 відсотків від 



ринкової вартості орендованого майна на рік в залежності від цільового 
призначення використання нерухомого майна. 

Також актуальним на сьогоднішній день є затвердження нової 
Методики у зв’язку зі створенням об’єднаної територіальної громади, до 
складу якої входить окрім с. Зазим’я ще 6 населених пунктів. 

Крім того, з метою забезпечення ефективного і прозорого управління 
комунальним майном цим проектом рішення пропонується оновити та 
привести у відповідність до вимог чинного законодавства України механізм 
передачі в оренду та справляння орендної плати. 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни - + 
Орган місцевого 
самоврядування 

+ - 

Суб’єкти господарювання + - 

У тому числі суб’єкти 
малого підприємництва 

+ - 

 

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових 
механізмів, оскільки питання, що порушуються, не стосуються механізмів 
стихійного реагування ціни, темпів і пропорцій суспільного виробництва. 

 

II. Цілі державного регулювання 
 

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акта є: 
- виконання вимог Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна»; 
- запровадження єдиного механізму справляння плати за оренду 

комунального майна Зазимської сільської ради, підвищення ефективності 
використання такого майна шляхом надання в оренду; 

- здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають в процесі 
передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, що належить до комунальної 
власності Зазимської сільської ради; 

- підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку 
використання плати за оренду нерухомого майна та розміри орендних ставок 
за використання комунального майна; 

- упорядкування процесу розрахунку плати за оренду комунального 
майна; 

- збереження комунального майна та ефективне використання вільних 
площ; 

- збільшення надходжень до сільського  бюджету; 
- оптимізація витрат коштів та часу орендарів комунального майна 

Зазимської сільської ради; 
- збільшення кількості суб’єктів господарювання, які залучатимуться до 

співпраці з органами місцевого самоврядування в сфері орендних 
правовідносин. 

 



III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1 Використання Методики розрахунку орендної плати за державне 

майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 
квітня 2021 р. № 630 

Альтернатива 2 Повне припинення передачі в оренду комунального майна 
Альтернатива 3 Прийняття нової Методики розрахунку орендної плати за оренду 

комунального майна Зазимської сільської ради 
 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави. 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Альтернатива 1 Відсутні Послідовне зменшення 

надходжень коштів до 
бюджету сільської ради, 
зниження рівня 
інвестицій, корупційні 
ризики 

Альтернатива 2 Відсутні Припинення надходжень 
коштів до бюджету 
сільської ради від оренди 
комунального майна 

Альтернатива 3 - виконання вимог Закону України «Про 
оренду державного та комунального 
майна»; 
- запровадження єдиного механізму 
справляння плати за оренду комунального 
майна Зазимської сільської ради, 
підвищення ефективності використання 
такого майна шляхом надання в оренду; 
- здійснення місцевого регулювання 
відносин, які виникають в процесі 
передачі в оренду об'єктів нерухомого 
майна, що належить до комунальної 
власності Зазимської сільської ради; 
- підвищення прозорості і відкритості 
процедури розрахунку і порядку 
використання плати за оренду нерухомого 
майна та розміри орендних ставок за 
використання комунального майна; 
- упорядкування процесу розрахунку за 
оренду комунального майна Зазимської 
сільської ради; 
- збереження комунального майна та 
ефективне використання вільних площ; 
- збільшення надходжень до сільського  
бюджету; 
- оптимізація витрат коштів та часу 
орендарів комунального майна Зазимської 
сільської ради 

Відсутні 

 
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 



досягнення цілей 
 

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 
вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 
чотири бальною системою 
оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 
відповідного бала 

Альтернатива 1 1 Цілі можуть бути досягнуті 
частково 

Альтернатива 2 0 Цілі не можуть бути досягнуті 
взагалі 

Альтернатива 3 4 Цілі будуть досягнуті 
повною мірою 

Рейтинг 
результа-
тивності 

Вигоди (підсумок) Витрати 
(підсумок) 

Обґрунтування 
відповідного місця 
альтернативи у 
рейтингу 

Альтернатива 1 Відсутні Поступове зниження 
надходжень до 
сільського бюджету, 
зниження Інвестиційної 
активності 

Цілі можуть бути 
досягнуті частково 

Альтернатива 2 Відсутні Припинення 
надходжень до 
сільського бюджету 

Цілі не можуть бути 
досягнуті взагалі 

Альтернатива 3 Прийняття нової 
Методики розрахунку 
орендної плати за 
оренду комунального 
майна забезпечить 
оновлення, 
актуалізацію та 
уніфікацію 
правовідносин у сфері 
оренди комунального 
майна, дозволить 
врахувати ті зміни, які 
були прийняті у 
чинному законодавстві 
України, дасть змогу 
систематизації та 
упорядкування 
внесених змін 

Відсутні Цілі будуть досягнуті 
повною мірою 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 
Альтернатива 1 Дана альтернатива не призведе до 

усунення проблематики, яка існує 
- 

Альтернатива 2 Дана альтернатива не дозволить 
здійснювати передачу в оренду 
комунального майна 

- 



Альтернатива 3 Прийняття нової Методики забезпечить 
оновлення, актуалізацію та уніфікацію 
правовідносин у сфері оренди 
комунального майна, дозволить 
врахувати ті зміни, які були прийняті у 
чинному законодавстві України, дасть 
змогу систематизації та упорядкування 
внесених змін 

Відсутній ризик зовнішніх 
чинників на дію 
регуляторного акта 

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 
 

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної 
проблеми є виконання вимог законодавства України у сфері оренди 
комунального майна, а саме: запровадження єдиного механізму справляння 
плати за оренду комунального майна Зазимської сільської ради, підвищення 
ефективності використання такого майна шляхом надання в оренду, 
упорядкування процесу розрахунку плати за оренду комунального майна, 
оптимізація витрат коштів та часу орендарів комунального майна Зазимської 
сільської ради. 

Реалізація зазначених механізмів досягається шляхом прийняття 
Зазимською сільською радою проекту рішення «Про затвердження 
Методики розрахунку орендної плати за оренду комунального майна 
Зазимської сільської ради». 

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити 
інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його 
оприлюднення у на офіційному сайті Зазимської сільської ради. 

 
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

впроваджувати або виконувати ці вимоги. 
 

Передбачається, що орендарі комунального майна Зазимської 
сільської ради будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого 
проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити орендну 
плату. 

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує 
забезпечення додаткових ресурсів. 

Реалізація Проекту не передбачає збільшення бюджетних витрат на 
адміністрування регулювання для суб’єктів господарювання. Акт 
спрямований на забезпечення належного функціонування існуючих 
механізмів, органів державної влади та місцевого самоврядування та не 
запроваджує нових механізмів, пов’язаних із витратами на відповідне 
адміністрування. 

 
 
 



VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного 
акта 

Термін дії регуляторного акта має постійний характер з моменту 
набуття ним чинності з можливістю внесення до нього змін та його 
скасування у разі зміни чинного законодавства. 

 
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Результативність регуляторного акта буде відстежуватися шляхом: 
- аналізу збільшення розміру надходжень від орендної плати за 

користування об’єктами права комунальної власності до сільського  
бюджету; 

- аналізу ефективності використання комунального майна, шляхом 
відстеження кількості нових орендарів. 

 
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
 

Відстеження результативності регуляторного акта буде відбуватися в 
порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом здійснення 
базового, повторного та періодичного відстеження його результативності. 

Для проведення відстеження результативності будуть використані 
статистичні дані. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймаються в письмовому вигляді виконавчим комітетом 
Зазимської сільської ради за адресою: с. Зазим’я, вул. Широка, 6 протягом 
місяця з дня опублікування повідомлення та аналізу регуляторного акту на 
офіційному сайті Зазимської сільської ради. 

 
 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 
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