
Звіт про базове відстеження результативності  регуляторного акта -  

проєкту рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження  Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Чернігова» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта. Проєкт рішення Чернігівської міської 

ради «Про затвердження  Методики розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста 

Чернігова». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження. Фонд комунального майна 

Чернігівської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта.  Методика розрахунку та порядок використання плати 

за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова 

розроблений з метою забезпечення вимог  Закону України від 03 жовтня 2019 

року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» та створення 

єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності 

територіальної громади  м. Чернігова та підвищення ефективності 

використання комунального майна територіальної громади   м. Чернігова. 
4.Строк виконання заходів з відстеження:  з  04  листопада  2021 року                   
по 26 листопада 2021 року. 

5. Тип відстеження. Базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження. Статистичний. 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних. 

     Прийняття Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 

майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова 

забезпечить:  

- виконання  вимог частини   другої статті 17  Закону України від 03 жовтня 

2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»; 

- створення єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку та 

порядку використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної 

власності територіальної громади  м. Чернігова; 

- підвищення ефективності використання комунального майна територіальної 

громади   м. Чернігова. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного  

акта.  

     У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та 

вивчатися: 

- кількість суб'єктів господарювання, на які поширюється Методика; 

- обсяг надходжень від орендної плати до міського бюджету;  

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень регуляторного акта; 

- ефективність розробленого механізму. 

 



Повідомлення про оприлюднення, проєкт даного рішення  та аналіз його 

регуляторного впливу попередньо були опубліковані на офіційному веб-порталі 

Чернігівської міської ради за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua у 

розділі «Публічна інформація», підрозділ «Регуляторна політика», рубрика 

«Оприлюднення проектів регуляторних актів»  27 вересня 2021 року з метою 

одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань. 

У термін, передбачений для обговорення проєкту рішення, до розробника 

проєкту пропозицій та зауважень  не надходило. 

 

 

 

Голова фонду комунального майна 

Чернігівської міської  ради                                                      Олексій ЄПІНІН 


