
АНАЛІЗ впливу регуляторного акту: 

проекту рішення Хустської міської ради „Про затвердження Положення 

про порядок відчуження  рухомого комунального  майна, що є комунальною 

власністю територіальної громади м. Хуст” 

 1. Проблема, яку передбачається розв’язати: 

З метою доцільного, ефективного використання майна комунальної 

власності, впорядкування процедури відчуження рухомого майна, що є 

комунальною власністю територіальної громади міста Хуст яке закріплене за 

комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах 

господарського відання, оперативного управління, або використовується на 

умовах оренди відповідно до  п. 30 ст.26 , п.п.5, 6 ст. 60 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України  «Про приватизацію 

державного майна», Господарського кодексу України, розроблено 

Положення про порядок відчуження комунального  майна, що є 

комунальною власністю територіальної громади міста Хуст. 

Необхідність цього регуляторного акта викликана відсутністю чіткої 

процедури відчуження рухомого майна, що є комунальною власністю 

територіальної громади міста Хуст. В цьому регуляторному акті прописаний 

механізм продажу рухомого комунального  майна, комунальної власності 

територіальної громади м.Тульчина фізичним та юридичним особам. 

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших 

альтернатив розв’язання існуючих завдань не існує. Даний регуляторний акт 

спрямований на досягнення чітко визначеної мети -  удосконалення  

механізму  вирішення питань, пов’язаних з відчуженням рухомого 

комунального майна. 

 2. Цілі регулювання: 

- підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при 

вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням міського комунального майна 

шляхом встановлення конкретного порядку ; 

- забезпечення ефективного використання майна міської комунальної 

власності; 

- відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з міським 

комунальним майном; 

- забезпечення доступності інформації про порядок відчуження майна 

міської комунальної власності; 

- підвищення прозорості дій юридичних осіб міської комунальної власност 

при здійсненні процедури відчуження майна міської комунальної власності. 

3. Альтернативні способи досягнення цілей  

 В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо так 

званий „статус-кво”, тобто залишення усього без змін. Це, на нашу думку, 

буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним шляхом не сприятиме її 

вирішенню. Перевагами обраного способу регулювання є: 



 - встановлення конкретного порядку відчуження рухомого майна, який не 

суперечить чинному законодавству, веде до підвищення інформованості 

юридичних осіб комунальної власності; 

- підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій органів місцевого 

самоврядування і юридичних осіб комунальної власності; 

- із затвердженням Положення про порядок відчуження рухомого майна, 

що є комунальною власністю територіальної громади міста Хуст, не буде 

можливості  для проведення зловживань в операціях, пов’язаних з 

відчуженням комунального майна. 

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

Основними завданнями проекту  рішення є забезпечення прозорого 

процесу дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, 

пов’язаних з рухомим  комунальним майном. З метою реалізації поставленої 

мети пропонується проведення наступних заходів: 

- покладення на управління з питань майна комунальної власносиі 

обов’язків щодо  дотримання порядку відчуження рухомого майна, що є 

комунальною власністю територіальноїгромади міста Хуст; 

- ознайомлення юридичних осіб (комунальні підприємства, організації, 

установи) комунальної власності з Положенням про порядок відчуження 

рухомого комунального майна, що є комунальною власністю територіальної 

громади міста Хуст; 

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на 

безпосереднє розв’язання проблеми – удосконалення механізму (прописаної 

процедури) відчуження рухомого майна, та визначення порядку відчуження 

майна, що є комунальною власністю та закріплене за комунальними 

підприємствами, організаціями, установами на правах господарського 

відання, оперативного управління або використовується на умовах оренди. 

Положення про порядок відчуження рухомого майна забезпечить доцільне, 

ефективне використання майна, що є комунальною власністю територіальної 

громади міста Хуст, та підвищення контролю за використанням 

комунального майна. 

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам 

державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, 

прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні 

питань, пов’язаних з міським комунальним майном. 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта 

 Даний акт мотивує юридичних осіб комунальної власності виконувати 

встановлені вимоги щодо проведення відчуження майна. Без виконання 

вказаних в регуляторному акті вимог юридична особа не зможе провести 

відчуження майна. Крім того, мотивами є простота положень акта та 

простота виконання вимог, встановлених актом. Поставлені цілі досягаються 

при виконанні вимог регуляторного акта  витратами робочого часу. 



Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість 

юридичних осіб комунальної власності щодо порядку відчуження 

комунального майна, підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій 

органів місцевого самоврядування і юридичних осіб комунальної власності, 

посилюються вимоги за юридичними особами комунальної власності щодо 

відчуження майна, унеможливлюються зловживання  в операціях, пов’язаних 

з відчуженням міського комунального майна. 

 6.  Очікувані результати прийняття акта 

 Сфера впливу Вигоди Витрати 

Органи 

місцевого 

самоврядування 

Прогнозованість, контроль 

операцій, пов’язаних з 

відчуженням  

рухомого комунального майна. 

Витрати робочого 

часу, пов’язані  з 

підготовкою 

регуляторного акта та 

виконанням його 

вимог. 

Юридичні особи 

(комунальні 

підприємства, 

установи. 

організації) 

комунальної 

власності 

Оптимізація управління 

майном 

Витрати робочого 

часу, пов’язані  з  

виконанням вимог 

регуляторного акта. 

Мешканці 

територіальної 

громади 

Чіткий механізм механізм 

приватизації комунального майна. 

Поповнення бюджету. 

  

  

7. Запропонований строк дії акта 

 Термін чинності даного регуляторного акта співвідноситься із цілями та 

механізмами його впровадження – необмежений.  

 8. Показники результативності регуляторного акта 

 8.1. Сума коштів, отриманих бюджетом від продажу рухомого майна. 

8.2. Визначення чіткого механізму та способів відчуження (продажу)  

рухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Хуст; 

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта 

 При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта 

будуть використовуватися дані комунальних підприємств, установ, 

організацій. 

  

  

№ 

п/п 

  

Захід 

  

Відповідальний  

за виконання 



  

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене 

після набрання чинності цим регуляторним актом протягом року, але не 

пізніше дня, з якого має розпочатись проведення повторного відстеження 

його результативності. 

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності 

актом, але не пізніше ніж через два роки. 

При проведенні таких відстежень планується використання виключно 

статистичних даних, отриманих за результатами проведених процедур 

відчуження  комунального майна  територіальної громади м.Хуст 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. 

Проведення аналізу інформації 

щодо отримання коштів, отриманих 

від продажу основних засобів. 

  

міськвиконком 

2. 

Проведення аналізу інформації 

щодо використання коштів,  

отриманих від продажу основних 

засобів. 

  

міськвиконком 


