Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Кабінет Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом
державного регулювання
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі –
проект постанови) було розроблено з метою оптимізації строків передачі
державного майна в оренду за результатом конкурсу.
2. Цілі державного регулювання
Проект постанови покликаний оптимізувати загальний строк передачі
державного майна в оренду у випадку проведення конкурсу, який проводиться
відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня
2011 року № 906 і є логічним продовженням процедури вивчення попиту на
об’єкт оренди відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
3. Визначення та оцінка способів досягнення зазначених цілей
Вбачається два способи регулювання:
1. Залишення без змін діючого Порядку, що не дозволить досягнути цілей
державного регулювання.
2. Внесення змін до діючого Порядку, тобто розробка даного проекту
постанови, що вирішить порушені питання.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблеми
Проектом постанови пропонується граничний строк публікації оголошення
про проведення конкурсу на право оренди оптимізувати до 10 днів, а строк
протягом якого після затвердження результатів конкурсу орендодавець надсилає
переможцю конкурсу проект договору оренди до 3 днів.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта
Запровадження запропонованого проекту постанови забезпечить високу
вірогідність досягнення поставлених цілей.
Зовнішні фактори не впливають на дію проекту постанови. Негативного
впливу на дію регуляторного акта не передбачається.
Прийняття регуляторного акта дозволить оптимізувати строки передачі
державного майна в оренду у випадку проведення конкурсу.
Реалізація запропонованого нормативно-правового акта не потребує
додаткових витрат з Державного бюджету України.
6. Очікувані результати прийняття акта
Загальним ефектом прийняття Проекту буде оптимізація строків при
передачі державного майна в оренду за результатами конкурсу.
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7. Обґрунтування дії строку акта
Запропонована постанова буде діяти до прийняття змін до неї або до її
скасування.
8. Визначення показників результативності акта
Результативність регуляторного акта визначатиметься шляхом
визначення кількості договорів оренди державного майна укладених за
результатами конкурсу.
Зміни, що пропонуються, поширюватимуться на орендарів та
орендодавців державного майна всіх організаційно-правових форм.
Проект постанови було оприлюднено з метою обговорення та отримання
від суб'єктів господарювання зауважень та пропозицій.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено
шляхом моніторингу кількості договорів оренди, укладених за результатами
проведених конкурсів.
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 укладені договори оренди за результатами проведених
конкурсів.
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