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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗВ’ЯЗКУ,  
СФЕРИ ПОСЛУГ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
 

26 жовтня 2021 року м. Олександрія  
Каб. 119 

Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розмір плати за договорами особистого строкового сервітуту за користування 
земельними ділянками  

2. Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про розмір плати за договорами особистого строкового сервітуту за 
користування земельними ділянками 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити, надати експертний висновок (додається) 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за 
комунальне майно 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити, надати експертний висновок (додається) 
 
 
 
Заступник голови комісії Анатолій КОЖЕМЯЧЕНКО 
 
Секретар комісії  Юрій НОС 
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Експертний висновок 
постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери 

послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції щодо проекту рішення 
Олександрійської міської ради «Про розмір плати за договорами особистого строкового 

сервітуту за користування земельними ділянками  
Олександрійської територіальної громади» 

 
Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, 

сфери послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції Олександрійської міської ради на 
виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» розглянула проект рішення Олександрійської міської ради 
«Про розмір плати за договорами особистого строкового сервітуту за користування 
земельними ділянками Олександрійської територіальної громади» з аналізом його 
регуляторного впливу та встановила наступне: 

1. Розробником проекту регуляторного акта є управління приватизації, оренди майна та 
землі Олександрійської міської ради.  

2. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної 
політики встановленим статтям 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». 

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність 
регуляторної діяльності, проект відповідає цілям державної регуляторної політики, рішенням  
міської  ради  від  05.10.2021 № 286 його включенню до плану підготовки проектів 
регуляторних актів міською радою на 2021 рік, проведені роботи з регуляторної процедури: 

- надіслано до управління інформаційної політики та цифрової трансформації міської 
ради лист від 20.10.2021 № 948/06 про розміщення в наступному номері газети «Вільне 
слово» оголошення про оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного 
впливу та на офіційному веб-сайті  Олександрійської міської ради.  

- проект рішення з аналізом його регуляторного впливу розміщено на  офіційному веб-
сайті Олександрійської міської ради http://olexrada.gov.ua/doc/privat/proekt_20102021.pdf та 
розміщено в газеті «Вільне слово» від 27.10.2021; 

- зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб будуть 
прийматись протягом місяця до управління приватизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради. Таким чином проект регуляторного акта «Про розмір плати 
за договорами особистого строкового сервітуту за користування земельними ділянками 
Олександрійської територіальної громади» з аналізом його регуляторного впливу відповідає 
усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: 
доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та 
врахування громадської думки. 

3. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки 
аналізу регуляторного впливу. 

Стосовно вище вказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, 
який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання 
зауважень та пропозицій.  

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку 
пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або 
визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та 
розглянути можливість внесення змін до них.  

Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. 
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Визначено цілі державного регулювання та оцінено усі прийняті альтернативні способи 
досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають державного 
регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення 
встановлених цілей.  

Описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом 
прийняття запропонованого регуляторного акта, та обґрунтовано можливість досягнення 
встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, доведено, що 
досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які 
виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від 
ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці 
вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта. 

Обґрунтовано термін чинності регуляторного акта, визначено показники 
результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 

4. Узагальнений висновок: 
Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, 

сфери послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції за підсумками розгляду вважає, що 
проект регуляторного акта – проект рішення Олександрійської міської ради «Про розмір 
плати за договорами особистого строкового сервітуту за користування земельними 
ділянками Олександрійської територіальної громади» та аналіз його регуляторного впливу 
відповідають вимогам ст.ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії 
з питань промисловості, транспорту,  
енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,  
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції                       Анатолій КОЖЕМЯЧЕНКО 
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Експертний висновок 
постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери 

послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції щодо проекту рішення 
Олександрійської міської ради «Про внесення змін до Методики розрахунку 

орендної плати за комунальне майно» 
 

Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, 
сфери послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції Олександрійської міської ради на 
виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» розглянула проект рішення Олександрійської міської ради 
«Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно» з 
аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне: 

1. Розробником проекту регуляторного акта є управління приватизації, оренди майна та 
землі Олександрійської міської ради.  

2. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної 
політики встановленим статтям 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». 

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність 
регуляторної діяльності, проект відповідає цілям державної регуляторної політики, рішенням  
міської  ради  від 05.10.2021 № 286 його включенню до плану підготовки проектів 
регуляторних актів міською радою на 2021 рік, проведені роботи з регуляторної процедури: 

- надіслано до управління інформаційної політики та цифрової трансформації міської 
ради лист від 20.10.2021 № 948/06 про розміщення в наступному номері газети «Вільне 
слово» оголошення про оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного 
впливу та на офіційному веб-сайті  Олександрійської міської ради.  

- проект рішення з аналізом його регуляторного впливу розміщено на  офіційному веб-
сайті Олександрійської міської ради http://olexrada.gov.ua/doc/privat/proekt_20102021.pdf та 
розміщено в газеті «Вільне слово» від 27.10.2021; 

- зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб будуть 
прийматись протягом місяця до управління приватизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради. Таким чином проект регуляторного акта «Про внесення змін 
до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно» з аналізом його 
регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики, 
встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, 
збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки. 

3. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки 
аналізу регуляторного впливу. 

Стосовно вище вказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, 
який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання 
зауважень та пропозицій.  

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку 
пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або 
визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та 
розглянути можливість внесення змін до них.  

Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Визначено цілі державного регулювання та оцінено усі прийняті альтернативні способи 

досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають державного 
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регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення 
встановлених цілей.  

Описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом 
прийняття запропонованого регуляторного акта, та обґрунтовано можливість досягнення 
встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, доведено, що 
досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які 
виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від 
ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці 
вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта. 

Обґрунтовано термін чинності регуляторного акта, визначено показники 
результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 

4. Узагальнений висновок: 
Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, 

сфери послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції за підсумками розгляду вважає, що 
проект регуляторного акта – проект рішення Олександрійської міської ради «Про внесення 
змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно» та аналіз його 
регуляторного впливу відповідають вимогам ст.ст. 4, 8 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії 
з питань промисловості, транспорту,  
енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,  
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції                       Анатолій КОЖЕМЯЧЕНКО 
 


