Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у
додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу»
I. Визначення проблеми
Діяльність засобів масової інформації та інформаційних агентств в
Україні врегульовано різними нормативно-правовими актами, що обумовлене
специфікою діяльності кожного з них. Однак загалом направленість діяльності
кожного визначається необхідністю видачі інформаційного продукту
споживачеві широкого загалу. Кінцевим продуктом роботи як засобів масової
інформації, так і інформаційних агентств є доведення до споживача інформації
оформленої у різному вигляді. Запропонований проект постанови спрямований
на конкретизацію окремих положень додатку 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786.
Необхідність правового врегулювання проблеми обумовлена розвитком
інформаційного ринку.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
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II. Цілі державного регулювання
Основною метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу» (далі – проект постанови; акт) є
врегулювання питання оплатної передачі у користування державного
нерухомого майна інформаційним агентствам.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 - Залишити без
Не дозволить досягнути цілей державного
змін діючу редакцію додатку 2 до регулювання оскільки положення Методики на
Методики розрахунку орендної плати сьогодні не враховують тенденцій розвитку
за державне майно та пропорції її інформаційного ринку і потребують уточнення.
розподілу (далі – Методика).
Альтернатива 2 - Внесення змін до

Такий спосіб є найбільш ефективним з огляду на

2
чинної редакції Методики.

правила нормопроектувальної техніки та забезпечить
досягненню цілей державного регулювання у сфері
оренди державного майна.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

Альтернатива 2

Врегулювання питання оплатної
передачі у користування
державного нерухомого майна
інформаційним агентствам.

-

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання
Показник

Великі
Середні
100 *

Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання
*
згідно
з
даними
Державного
комітету
(http://comin.kmu.gov.ua/document/33176/In for_Agency.d oc)

Вид альтернативи

телебачення

Вигоди

Альтернатива 1

-

Альтернатива 2

Правове врегулювання
проблеми яка виникла
внаслідок розвитку
інформаційних агентств

та

радіомовлення

України

Витрати
-

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Номер
п/п
1

2

3
4

Витрати
Витрати на придбання основних, фондів, обладнання
та
приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо,
гривень
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів),
гривень
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою
та поданням звітності державним органам, гривень
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів
державного
нагляду
(контролю)
(перевірок,
штрафних санкцій, виконання рішень/приписів

За перший
рік
не
передбачені

За п’ять
років
не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені
не
передбачені

не
передбачені
не
передбачені

3
5

6
7
8
9
10

11

тощо), гривень
Витрати на отримання адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень,
висновків,
проведення
незалежних/обов’язкових
експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг
(проведення наукових, інших експертиз, страхування
тощо), гривень
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські
товари тощо), гривень
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу,
гривень
Інше, гривень
РАЗОМ, гривень
Кількість суб’єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на яких буде поширено
регулювання, одиниць
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого
та середнього підприємництва, на виконання
регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок
10), гривень
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передбачені
не
передбачені
0,00
100

не
передбачені
не
передбачені
не
передбачені
0,00
-

0,00

-

Витрати органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на
адміністрування регулювання у зв’язку з прийняттям проекту постанови
відсутні.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей
державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного
способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених
цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня
досягнення визначених цілей.
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал
Коментарі щодо присвоєння відповідного
результативності (за
бала
чотирибальною
системою оцінки)

Альтернатива
1
Залишити без змін діючу
редакцію додатку 2 до
Методики
розрахунку
орендної плати за державне
майно та пропорції її
розподілу.
Альтернатива

2

-

Є недоцільним оскільки не дозволить
досягнути цілей державного регулювання.
1

4

Є найбільш ефективним з огляду на

4
Внесення змін до чинної
редакції Методики.

правила нормопроектувальної техніки та
забезпечить досягненню цілей державного
регулювання у сфері оренди державного.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
З метою досягнення основної мети цим проектом постанови пропонується
внести зміни до додатку 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 04 жовтня 1995 року № 786, де передбачатиметься орендна ставка за
використання державного нерухомого майна інформаційними агентствами.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових,
матеріальних та інших витрат ані від органів влади, ані від суб’єктів
господарювання.
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва
щодо оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на
суб’єктів малого підприємництва (далі – СМП) оцінка впливу не проводилися,
оскільки проект постанови стосується діяльності вузького кола суб’єктів
господарювання – інформаційних агентств, які не є представниками мікро- або
малого бізнесу.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Запропонований проект постанови буде діяти до прийняття змін до нього,
до прийняття змін у нормативно-правові акти, що мають вищу юридичну силу,
які стосуються зазначеної сфери регулювання або до моменту визнання його
таким, що втратив чинність.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Показниками результативності запропонованого акта будуть:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з
дією акта;
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта;
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- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта;
- кількість нових договорів оренди державного майна з інформаційними
агентствами;
- кількість пролонгованих догорів оренди державного майна з
інформаційними агентствами;
- кількість припинених договорів оренди державного майна з
інформаційними агентствами.
Зміни, що пропонуються, поширюватимуться на орендарів –
інформаційних агентств незалежно від організаційно-правової форми та
орендодавців державного майна.
Проект акта було оприлюднено з метою обговорення та отримання від
суб'єктів господарювання зауважень та пропозицій.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом
моніторингу кількості укладених договорів оренди державного майна та розміру
надходжень від оренди до державного бюджету.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено
одразу після набрання чинності шляхом обробки результатів.
Повторне відстеження буде проводитися через рік, але не пізніше ніж
через два роки після набрання чинності регуляторним актом з використанням
показників результативності.
Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки на підставі
даних звітів про кількість укладених договорів оренди державного майна та
розміру надходжень від оренди до державного бюджету.
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