
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту регуляторного акту – проекту рішення Бориславської міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального 
майна територіальної громади міста Борислава» 

 
1. Опис проблеми 

Проект регуляторного акту – проект рішення Бориславської міської ради 
«Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Борислава» розроблено на виконання Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна». 

Положення врегульовує механізм вирішення питань, пов’язаних з  
приватизацією комунального майна. З огляду на  прийняття нового Закону України 
« Про приватизацію державного і комунального майна» від 07.03.2018р., виникла 
потреба у прийнятті нового Положення про порядок приватизації комунального 
майна територіальної громади міста Борислава . 

 
2. Цілі регуляторного акту 
Метою регулювання є впровадження порядку приватизації комунального 

майна територіальної громади міста Борислава, відповідно до норм 
Закону  України «Про приватизацію державного і комунального майна».  А також 
забезпечення відкритості процедури розгляду питань пов’язаних з приватизацією 
об’єктів комунальної власності, забезпечення доступності інформації про порядок 
відчуження об’єктів комунальної власності. 

 
 

3. Альтернативні способи досягнення цілей та аргументи щодо переваги 
обраного способу 

Існує єдиний спосіб досягнення цілей  регулювання порушеного питання – 
встановити чіткий порядок організації та проведення приватизації комунального 
майна територіальної громади міста Борислава. 

Таким чином прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить 
реалізацію повноважень міської ради, як власника майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Борислава, які визначені 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також забезпечить 
врегулювання норм встановлених Законом України «Про приватизацію державного 
і комунального майна»  та є найбільш оптимальним способом досягнення 
поставлених цілей – встановлення конкретного порядку приватизації майна, 
унеможливлення зловживань в операціях з  його відчуженням.  

 
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми 
   Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить прозорий процес 
дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання при 
вирішенні питань, пов’язаних з приватизацією майна комунальної власності. З 



метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних 
заходів: 

-покладення на Бориславську міську раду та управління комунальної 
власності, земельних відносин та архітектури обов’язків щодо дотримання 
порядку відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної 
громади міста Борислава; 
-ознайомлення суб’єктів господарювання з Порядком приватизації  
комунального майна. 

 
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 
На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується. 
Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових 

матеріальних та фінансових витрат з місцевого бюджету. 
Очікувані наслідки реалізації запропонованого регуляторного акта не 

заподіють шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі. 

 Проект регуляторного акту передбачає здійснення заходів з приватизації протягом 
терміну дії цього документу, виходячи з наступних концептуальних підходів:  

- приватизація комунального майна організовується як складовий елемент 
підвищення ефективності використання та розпорядження комунальним майном, 
збільшення надходжень до бюджету громади у вигляді податків, дивідендів, 
орендних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання 
окремих об’єктів права комунальної власності;  

- включення в процес приватизації, насамперед, тих об’єктів, подальше 
перебування у комунальної власності яких більше не ефективно та потребує 
додаткових витрат на розвиток виробництва або на їх утримання. 

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить прозорий 
процес дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання при 
вирішенні питань, пов’язаних з приватизацією майна комунальної власності, 
сприятиме оптимізації процедури приватизації об’єктів комунальної власності, 
вдосконаленню порядку відчуженню комунального майна, урахуванню змін до 
чинного законодавства з приватизації майна. 

 
6. Очікувані результати прийняття акта 
Упровадження проекту  регуляторного акта- проекту рішення міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Борислава» сприятиме вдосконаленню процедури 
приватизації об’єктів комунальної власності, прогнозованості та контролю 
операцій, пов’язаних з приватизацією комунального майна. 

. 
 

7. Обгрунтування строку чинності акта  
Термін дії регуляторного акта необмежений. 



 
8. Показники результативності акта 
Визначення результативності регуляторного акта пропонується  шляхом 

проведення аналізу: 
-наявність або відсутність скарг громадян та юридичних осіб щодо 

інформованості по процедурі відчуження; 

-наявність або відсутність зауважень щодо додержання вимог даного 
Положення при проведенні перевірок. 

- надходження коштів від приватизації комунального майна до  місцевого 
бюджету; 

 - ефективність подальшого використання приватизованого майна. 

 
 

9. Заходи для відстеження результативності акта 
Відстеження результативності здійснюватиметься відділом комунального 

майна управління комунальної власності земельних відносин та архітектури 
Бориславської міської ради та буде проводитись на підставі аналізу надходження 
коштів від приватизації майна комунальної власності до місцевого бюджету та 
кількості проданих об’єктів. 

       Базове відстеження буде проведене протягом року після набрання чинності 
даного регуляторного акта. 

        Періодичне відстеження здійснюватиметься раз кожні 3 роки, починаючи з 
дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

  

 
Начальник відділу комунального майна                                                 Р. Кікіс 

 
 


