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1. B1,1d mа назвш реzуляmорноzо акmщ резульmаmuвнiсmь якоzо вidсmенсустпься.

Внесення змiн до Методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна спiльноТ власностi територiальних цромад MicTa та сiл
Городнянсъкого району, затвердженоi рiшеннJIм районноТ ради вiд2| червня 201r|
року <Про пiдвищення ефективностi використання майна спiльноi власностi
територi€lJIьних |ромад MicTa та сiл Городнянського району>>.
2. Назвш вллконавI4я захоdiв з вidсmенсення.

Вiддiл юридичного забезпечення та з питанъ комунаlrъного майна виконавчого
апарату районноi ради.

S.Itiлi прuйняmmя dаноzо ре:уляmорноzо акmу:
Перегляд регуляторного акту обумовлений BpaxyBaHHrIM деяких
практичних напрацювань, якi виникли в процесi використанЕя майна спiлъноi
власностi територiальних цромад MicTa та сiл Городнянського району. Зокрема
змiни до реryляторного акту вносяться, в частинi встановлення орендноi плати в
cyMi 1 гривнi на piK. У зв'язку витратами на канцелярськi товари та послуги
поштового зв'язку, якi несе орендодавець в результатi орендних вiдносин,
пропонусться встановити орендну плату 100 гривень за piK. Також у зв'язку з
реорганiзацiею Рiпкинського вiддiлення пенсiйного фонду Украiни пропонуеться
внести змiни до списку органiзацiй, яким встановлена пiльгова орендна плата.

Вiдповiдно до рекомендацiй адмiнiстративноi колегii Чернiгiвського

обласного територiального вiддiлення Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи щодо
припинення д|й, якi мiстять ознаки порушення законодавства про захист

економiчноТ конкуренцiТ, пропонустБся встановити однаковий розмiр орендноТ
ставки для аптечних закладiв, з метою cTBopeHHrI рiвних умов здiйснення
господарськоТ дiяльностi для Bcix суб'ектiв господарювання незаJIежно вiд форми

Проект регуляторного акта та аналiз регуляторного впливу було
розмiщено на офiцiйному веб-сайтi ГороднянськоТ районноi ради 2I.05.2a19
року. Пропозицiй та зауважень до даного проекту не надходдило.

4. Сmрок ваконання захоdiв з вidсmелкення

Заходи

з

вiдстеженнrl результативностi реryляторного акта проведено з

03.06.2019 року по 04.07.2al9 року

Ззвiт про повторне вiдстеження результативностi реryляторного акту буд.
оприлюднено на офiцiйному сайтi Городнянськоi районноi ради не пiзнiше 05

липнrI

20119

року р.

5. Tttп вidсmеэrcення
Базове.

Меmоdu оlерuсання резульmоmiв вilсmеження
Вiдстеження результативностi цього реryляторного акта здiйснюв€tпось шляхом
надходження iнформацii, побажань, вiдryкiв на адресу Городнянськоi районноi
ради вiд зацiкавлених юридичних та фiзичних осiб, зауважень та пропозицiй вiд
органiв виконавчоi влади.
6.

7.

fанi

mа прuпулцення, на ocшoBi яках вidсmенсувшuася рвульmаmuвнiсmь, а

maчo)tc способu оdернсання daHllx

Вiдстеження результативностi реryляторного акта здiйснювагIося до набрання
даного реryляторного акту чинностi, шляхом одержаннязауважень i пропозицiй
вiд фiзичних та юридичних оdiб, Тх об'сднанъ.
Проект реryляторного акта та аналiз його регуляторного впливу був розмiщений
на офiцiйному сайтi Городнянськоi районноi ради в мережi IHTepHeT 21 травня
20|9 року.

8.

Кiлькiснi mа якiснi значення показнuкiв резульmоmuвносmi акmа

Основними пок€вниками результативностi цього регуляторного акта е вiдсутнiсть
пропозицiй та зауважень вiд зацiкавлених юридичних, фiзичних осiб та органiв
виконавчоТ влади, що у свою черry свiдчить про позитивниЙ вплив реryляторного
акта на порядок передачi майна спiльноТ власностi територiальних |ромад MicTa та
сiл Городнянського району.
9. Очiкуванi резульmаmu Bid прuйняmmя реzуляmорноzо окmу

Прийняття регуляторного акту

е

необхiдною умовою для вреryлювання деяких
аспектiв передачi в оренду комун€rльного маЙна, що перебувас
спiльнiй
власностi територiатlьних |ромад MicTa та сiл Городнянського району.
Оцiнка результатiв реалiзацiT реryляторного акта та ступенъ досягнених цiлей
буд. здiйснюватися при повторному
перiодичному вiдстеженнях
результативностi регуляторного акту.
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