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АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ -  
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про затвердження нової Методики визначення пайової участі замовників                   у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Одеси»


Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                         «Про затвердження нової Методики визначення пайової участі замовників                 у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури             м. Одеси» розроблений управлінням капітального будівництва Одеської міської ради на  виконання п. 2 Додатка «План діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік» рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.12.2010 р. № 13              «Про затвердження Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік».

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта

«Методикою визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси», яка затверджена рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2006 р. № 223 визначалось, що граничний розмір залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, не може перевищувати розміру, зазначеного у постанові Кабінету Міністрів України                від 30.12.2000 р. № 1930, а саме – 25 відсотків вартості будівництва об’єкта незалежно від його функціонального призначення.
На теперішній час Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» змінено граничний розмір коштів замовників, які залучаються для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, який не може перевищувати:
- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків;
- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд.
З викладеного слідує, що діюча на теперішній час «Методика визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси» в частині встановлення граничних розмірів залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів не відповідає вимогам нині діючого законодавства України. З цієї причини в проекті рішення пропонується зменшити граничний розмір залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Також слід зазначити, що відповідно до п.п. 2 п. «а» ст. 27, п.п. 7 п. «а»                ст. 30, п.п. 1, 4 п. «а» ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів міської ради належить залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста та координація цієї роботи на відповідній території. «Методикою визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси», яка діє на сьогоднішній день не визначена можливість участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси та не визначений її граничний розмір.
Проектом рішення пропонується встановити участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси та визначити її граничний розмір, який не може перевищувати 10 відсотків вартості будівництва житлових будинків, нежитлових будівель та споруд. 
Залучення замовників до участі у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси збільшить дохідну частину бюджету міста Одеси.

2. Цілі регулювання.

Розробка і запровадження даного документу має наступні цілі:
	 приведення у відповідність до діючого законодавства України граничних розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси;
	 залучення коштів на програми соціально-економічного розвитку                             м. Одеси;
	 удосконалення взаємовідносин органів місцевої влади та Замовників;
	 оптимізація розміру залучення коштів Замовників з урахуванням інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів Замовників.


3. Механізм регулювання.

Пропонований проект Методики спрямований на вирішення питання урегулювання відносин між Замовниками та органами місцевої влади. 
Ознаками даного регулювання є:
1. Визначення розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси здійснюється з урахуванням всіх необхідних показників та приймається рішенням колегіального розгляду.
2. Відповідно до рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4225 розпорядженням міського голови була створена комісія з визначення розміру залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, яка у своїй діяльності повинна керуватися пропонованою Методикою.
3. Отримані грошові кошти, що надходять від Замовників як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури                     м. Одеси та участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси  можуть використовуватися виключно на створення                 і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.  
            
4. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативою даному регулюванню є:
1. Збереження чинного регулювання відносин між органами місцевої влади та Замовниками.
2. Залучення коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та необхідністю у фінансуванні міських програм без запровадження чіткого механізму. 
3. Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення. 
   
5.  Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Запропонований проект рішення встановить права та обов’язки для всіх Замовників при укладені між ними та виконавчим комітетом Одеської міської ради договорів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси. Також проектом рішення визначається порядок розрахунку розмірів та сплати замовниками пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічного розвитку м. Одеси. 

6. Аналіз вигод та витрат

Цільовими групами даного документа є: 
	замовники;
	місцева влада - органи місцевого самоврядування м. Одеси;
	територіальна громада міста.


Замовники
Вигоди
Витрати
Можливість отримання рішення Виконкому для розвитку бізнесу, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Грошові витрати на сплату пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси.
Звільнення від сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси замовників які здійснюють будівництво: 
1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; 
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; 
5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 
6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури. 

Місцева влада
Вигоди
Витрати
Здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу міста
Необхідність додаткового контролю 
Збільшення доходної частини бюджету м. Одеси

Можливість фінансування програм соціально-економічного розвитку               м. Одеси

Часткове вирішення житлових проблем територіальної громади міста

Територіальна громада міста
Вигоди
Витрати
Фінансування програм соціально-економічного розвитку м. Одеси.




7. Показники результативності.

1. Кількість замовників - суб’єктів господарювання, які звернулися за послугами розрахунку розміру пайової участі у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси.
2. Кількість договорів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси, які були укладені між Замовниками та виконавчим комітетом Одеської міської ради.
3. Сума грошових кошт, які надійшли та повинні надійти до бюджету                        м. Одеси від Замовників за договорами пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси.
 

8. Визначення заходів, відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.

Повторне відстеження результативності проекту регуляторного акта - проводитиметься після закінчення одного року з дня його прийняття за допомогою аналізу статистичних даних, які будуть в наявності в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради, управлінні фінансів Одеської міської ради та комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси.
Впровадження в дію запропонованого рішення не тягне додаткових витрат на його контроль, тому не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування.

Зауваження і пропозиції по проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування за адресою управління капітального будівництва Одеської міської ради: 
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А,
e-mail: uks_odessa@ukr.net" uks_odessa@ukr.net  
і на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради:
65004, м. Одеса, Думська площа, 1,
e-mail: reguljatornost@ukr.net" reguljatornost@ukr.net 
 


Начальник управління капітального будівництва	   	   	Л.В. Ковальов

