
 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення Української міської ради  

«Про затвердження Порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Української 

територіальної громади» 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Української міської ради «Про 

затвердження Порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території Української територіальної громади», підготовлений у 

відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта». 

 

I. Визначення проблеми 

Необхідність оптимального врегулювання даного питання існує протягом тривалого 

часу. Проблема проявляється переважно у теплу пору року, коли на території міста 

з’являються осередки сезонної торгівлі, сфери послуг і розваг. Виїзна (виносна) торгівля, а 

також надання послуг у сфері відпочинку та розваг набувають стихійного характеру та 

потребують впорядкування, ускладнюється контроль за дотриманням суб’єктами 

підприємницької діяльності законодавства щодо захисту прав споживачів, санітарних 

норм та вимог інших нормативно-правових актів. Часто в результаті розміщення об’єктів 

виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг пошкоджуються об’єкти благоустрою 

громади. Це потребує виділення додаткових коштів міського бюджету на оновлення чи 

ремонт таких об’єктів.  

До того ж, суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю у стаціонарних 

приміщеннях, сплачують значні кошти за придбання, будівництво чи оренду торгівельних 

приміщень. Суб’єкти господарювання, що здійснюють виїзну (виносну) торгівлю нічого 

не сплачуються за розміщення об’єктів торгівлі, при цього встановлюють їх в 

найпривабливіших місцях. Тому, для створення більш рівних умов для суб’єктів 

господарювання, а також для акумулювання коштів міського бюджету з метою оновлення 

чи ремонту об’єктів благоустрою, необхідно здійснювати плату за розміщення об’єктів 

виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території 

Української територіальної громади. 

Законодавство стосовно  розміщення на території населених пунктів об’єктів виїзної 

(виносної) торгівлі не врегульоване, непрозоре та відображається в різних нормативно - 

правових актах неоднозначно. Повного переліку документів, які подаються до органу 

місцевого самоврядування для надання погодження на здійснення виїзної (виносної) 

торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг, а також порядок розрахунку 

оплати за розташування об’єкту в окремому законодавчому акті не зазначено. Розміщення 

об’єктів виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг 

відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового - 

комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» часто є 

неможливим, оскільки такі об’єкти часто не є тимчасовими спорудами. Тому виникла 

необхідність розробки та прийняття Порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Української територіальної 

громади з урахуванням інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого 

самоврядування. 

Нормативно-правова основа даного рішення ґрунтується на законах України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», постанові Кабінету Міністрів України від 

15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та 



 

 

правил торговельного обслуговування населення», наказі Міністерства зовнішніх 

економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 «Про затвердження 

Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», інших нормативно-правових 

актах.  

Аналіз втрат місцевого бюджету у 2021 році 

№

 

з/

п 

Назва    

показника 

У разі прийняття рішення  
У разі не 

прийняття рішення  
Відхиленн

я, 

грн Ставка % 

Очікувани

й обсяг 

надходжен

ь, грн 

Став

ка % 

 

Очікувани

й обсяг 

надходжен

ь, грн 

1. Плата за 

користуван

ням місцем 

для 

встановленн

я об’єктів 

виїзної 

(виносної) 

торгівлі та 

надання 

послуг у 

сфері 

відпочинку 

та розваг 

У разі розміщення 

об’єкту потягом 

тривалого періоду: 

0,2 % від мінімальної 

заробітної плати за 1 

м2 за 1 день торгівлі. 

У разі розміщення 

об’єкту в період 

проведення 

культурно-масових 

заходів: 1 % від 

мінімальної 

заробітної плати за 1 

м2 за 1 день торгівлі. 

324000,00 - - 324000,00 

В разі прийняття рішення «Про затвердження Порядку організації виїзної 

(виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території 

Української територіальної громади» очікується, що в бюджет Української міської ради у 

2021 році надійдуть кошти в сумі 324000,00 грн. В наступні роки сума надходжень 

змінюватиметься залежно від розміру затвердженої мінімальної заробітної плати та 

кількості звернень суб’єктів господарювання, що виявлять бажання здійснювати виїзну 

(виносну) торгівлю та/або надання послуг. 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Держава + - 

Суб’єкти господарювання + - 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва + - 

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає у 

проведенні заходів по впорядкуванню виїзної (виносної) торгівельної діяльності та 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Української територіальної 

громади, створення належних умов для їх здійснення та обслуговування споживачів. 

Прийняття даного нормативно-правового акта вирішить наступні питання: 

- сприяння розвитку підприємницької діяльності та інфраструктури у місті; 

- належна організація благоустрою; 

- поповнення місцевого бюджету Української територіальної громади; 

- створення рівних умов для суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю в 

приміщеннях (власних чи орендованих) та виїзну (виносну) торгівлю. 

 

II. Цілі регулювання 

Основною метою проекту регуляторного акта є забезпечення умов для задоволення 



 

 

підприємницької ініціативи у здійсненні виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг на території Української територіальної громади, її 

впорядкування та визначення розмірів плати за користуванням місцем для здійснення 

виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг.  

Основними цілями розробки проекту регуляторного акту є: 

- створення нормативно-правового акта, який відповідає вимогам чинного 

законодавства України; 

- забезпечення використання території громади з безумовним дотриманням правил 

благоустрою підприємцями при здійсненні виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг; 

- забезпечення єдиного підходу до усіх суб’єктів, задіяних у здійсненні виїзної 

(виносної) торгівлі на території міста, та прозорості щодо виконання встановлених вимог;  

- визначення механізму надання погодження суб'єктам  підприємницької діяльності 

на здійснення виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг 

на території Української територіальної громади; 

- спрямування надходжень від плати за користування місцями розміщення виїзної 

(виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг до міського бюджету.  

В результаті прийняття даного рішення у 2021 році очікуються надходження до 

міського бюджету в розмірі близько 324000,00 грн. В наступні роки сума змінюватиметься 

залежно від розміру затвердженої мінімальної заробітної плати та кількості звернень 

суб’єктів господарювання, що виявлять бажання здійснювати виїзну (виносну) торгівлю 

та/або надання послуг. 

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Прийняття рішення Української міської ради  

«Про затвердження Порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Української 

територіальної громади». 

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональніший. 

У зв’язку з цим досягнення зазначених цілей можливе лише при 

прийнятті даного рішення. 

Альтернатива 2 Не приймати рішення Української міської ради  

«Про затвердження Порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Української 

територіальної громади» та залишити ситуацію зі стихійним 

розміщенням виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території громади без змін. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 - встановлення чіткої прозорої процедури 

прийняття рішень щодо розміщення на 

території громади об’єктів виїзної 

(виносної) торгівлі та надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг; 

- залучення додаткових коштів в місцевий 

бюджет;  

- покращення рівня благоустрою, 

естетичного вигляду та санітарного стану 

- витрати часу спеціалістів 

на підготовку рішення та 

інших документів, що 

стосуються виїзної 

(виносної) торгівлі та 

надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг. 

  



 

 

міста. 

Альтернатива 2  - -відсутність можливості  

позитивного розгляду заяв 

суб’єктів підприємництва 

щодо розміщення на 

території міста об’єктів  

виїзної (виносної) торгівлі 

та надання послуг у сфері 

розваг;  

- безпідставні витрати 

коштів міського бюджету 

для обслуговування  та 

ремонту елементів 

благоустрою; 

- втрата можливості 

наповнення місцевого 

бюджету. 

  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 - розширення можливостей  громадян в 

отриманні  послуг у сфері виїзної 

(виносної) торгівлі та надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг;  

- забезпечення належного технічного стану 

елементів благоустрою загального 

користування на території громади. 

- 

Альтернатива 2 -  -  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання    

Під дію регулювання підпадають близько 50 суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що підпадають 

під дію регулювання, одиниць 

- -  - 50 50 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків 

- - - 100 100 

  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 - отримання можливості здійснювати виїзну 

(виносну) торгівлю та/або надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг та отримувати 

дохід від здійснення такої діяльності; 

- отримання прозорих умов і правил на 

здійснення підприємницької діяльності із 

застосуванням об’єктів виїзної (виносної) 

торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг; 

- мінімізація виникнення ризиків щодо 

проявів корупційних діянь. 

У разі отримання 

погодження: плата за 

розміщення об’єкту 

виїзної (виносної) 

торгівлі або надання 

послуг у сфері 

відпочинку та розваг   

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні 

 



 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативност

і (за 

чотирибальною 

системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 3 Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути 

досягнуті майже повністю, так як суб’єкти 

господарювання будуть керуватися Правилами, в яких 

прописана чітка процедура здійснення виїзної 

(виносної) торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території Української 

територіальної громади та порядок плати за 

розташування об’єкту виїзної (виносної) торгівлі та 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг. 

Це забезпечить можливість здійснювати виїзну 

(виносну) торгівлю та/або надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг суб’єктами господарювання, 

отримувати дохід від здійснення такої діяльності, а 

також забезпечить додаткові надходження до місцевого 

бюджету. 

Альтернатива 2 1 Проблема продовжує існувати. Відсутня впевненість 

щодо вирішення проблем в майбутньому. 

 

Рейтинг 

результативно

сті 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатив

а 1 - 

прийняття 

рішення про 

затвердження 

регуляторного 

акту 

Для громадян: 

- розширення можливостей в 

отриманні послуг у сфері виїзної 

(виносної) торгівлі та надання 

послуг з організації відпочинку та 

розваг; 

- забезпечення належного технічного 

стану елементів благоустрою 

загального користування на 

території громади; 

Для суб’єктів господарювання: 

- забезпечення можливості 

здійснення виїзної (виносної) 

торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території 

громади; 

- забезпечення чітких та прозорих 

правил для здійснення діяльності у 

даній сфері.  

Для місцевого самоврядування:  

- результативність даного рішення, 

підтримка суб’єктів 

господарювання, які бажають 

Для суб’єктів 

господарювання:  

- витрати часу на 

подання заяв про 

здійснення виїзної 

(виносної) торгівлі та 

надання послуг у 

сфері відпочинку та 

розваг та отримання 

погоджень.  

Для органу місцевого 

самоврядування:  

- витрати часу 

на обробку даних 

заяв, підготовки 

проектів рішень 

виконавчого 

комітету міської 

ради, надання 

відповідних 

консультацій з 

даного питання. 

Прийняття 

відповідного 

рішення 

сприятиме 

вирішенню 

існуючих 

проблем щодо 

розміщення на 

території 

громади об’єктів 

виїзної 

(виносної) 

торгівлі та 

надання послуг у 

сфері відпочинку 

та розваг,  

визначення 

розмірів плати за 

розташування 

об’єкту виїзної 

(виносної) 

торгівлі та 

надання послуг у 



 

 

здійснювати виїзну (виносну) 

торгівлю та надавати послуги у 

сфері відпочинку та розваг; 

- ліквідація стихійної виїзної 

(виносної) торгівлі; 

- залучення додаткових коштів в 

місцевий бюджет; 

- покращення рівня благоустрою, 

естетичного вигляду та санітарного 

стану населених пунктів громади. 

сфері відпочинку 

та розваг. 

Альтернатив

а 2 - 

відсутність 

регулювання 

Для місцевого самоврядування -

залишиться питання стихійного 

розміщення виїзної (виносної) 

торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території 

громади, відсутність надходжень до 

місцевого бюджету. 

Для громадян - відсутність 

надходжень за користування 

місцями виїзної (виносної) торгівлі 

та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг, 

необґрунтовані витрати на 

виконання робіт, пов’язаних з 

відновленням та утриманням 

елементів благоустрою. 

Для суб’єктів господарювання -

додаткові витрати на оплату 

штрафних санкцій за порушення 

вимог законодавства в сфері 

благоустрою. 

Для суб’єктів 

господарювання –

ризик втрати 

можливості 

здійснення виїзної 

(виносної торгівлі та 

надання послуг у 

сфері відпочинку та 

розваг через 

відсутність 

механізму 

розміщення та 

оплати. 

Альтернатива 

має низьку 

ефективність, 

цілі прийняття 

регуляторного 

акта не можуть 

бути досягнені і 

проблема 

продовжить 

існувати. 

  

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

Розробка та прийняття 

регуляторного акта 

Перевага обраної альтернативи 

забезпечить досягнення 

передбачених цілей та задовольнить 

усіх суб’єктів впливу 

На дію регуляторного акта 

можуть вплинути зміни у 

діючому законодавстві 

України. 

Альтернатива 2 

Відсутність регулювання 

Питання, які виникли на 

сьогоднішній день щодо здійснення 

виїзної (виносної) торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, 

плати за місця здійснення торгівлі 

залишаться невирішеними. 

Х 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

1. Оприлюднення проекту рішення Української міської ради «Про затвердження 

Порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг на території Української територіальної громади» з метою громадського 

обговорення проекту регуляторного акта, надання зауважень та пропозицій від 



 

 

громадськості. 

2. Прийняття даного рішення надасть можливість суб’єктам господарювання, в 

рамках чинного законодавства, здійснювати виїзну (виносну) торгівлю та надавати 

послуги у сфері відпочинку та розваг на території громадим та сплачувати кошти за 

розташування об’єктів торгівлі та/або надання послуг. В результаті встановлення 

запропонованих розмірів плати прогнозуються надходження до місцевого бюджету у 2021 

році в розмірі близько 324000,00 грн. В наступні роки сума змінюватиметься залежно від 

розміру затвердженої мінімальної заробітної плати та кількості звернень суб’єктів 

господарювання, що виявлять бажання здійснювати виїзну (виносну) торгівлю та/або 

надання послуг. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 

повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат з 

місцевого бюджету.  

Запровадження даного регулювання спростить умови ведення бізнесу при здійсненні 

виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території 

Української територіальної громади.  

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий 

при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце 

невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-

правовими актами вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на 

виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних 

корегувань або змін до нього. 

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, 

оскільки відносини щодо здійснення виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг мають постійний характер. 

У разі внесення змін до чинного законодавства України, до даного регуляторного 

акта також будуть вноситись відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою. Також 

існує можливість його скасування. 

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні 

показники результативності:  

1. Кількість звернень суб’єктів підприємництва щодо здійснення виїзної (виносної) 

торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг. 

2. Кількість наданих погоджень на розміщення на території громади об’єктів виїзної 

(виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг (очікується близько 

50). 

3. Кількість скасованих погоджень на розміщення на території громади об’єктів 

виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг через 

недотриманням умов даного регуляторного акта суб’єктами господарювання (не 

очікується). 

4. Сума коштів, отриманих міським бюджетом в результаті виданих погоджень 

(324000,00 грн у 2021 році). В наступні роки сума надходжень змінюватиметься залежно 

від розміру затвердженої мінімальної заробітної плати та кількості звернень суб’єктів 

господарювання, що виявлять бажання здійснювати виїзну (виносну) торгівлю та/або 

надання послуг. 

 

 



 

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності регуляторного акта 

Строки відстеження результативності регуляторного акта: 

- базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене за 

підсумками 1 півріччя, але не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом; 

- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися не 

пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;  

- періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 

результативності цього акта. 

Вид даних при відстеженні результативності регуляторного акта: для визначення 

значень показників результативності та відстеження ефективності дії регуляторного акта 

будуть використовуватися дані, надані фінансовим управлінням Української міської ради 

та управлінням економічного розвитку виконавчого комітету Української міської ради. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися управлінням 

економічного розвитку виконавчого комітету Української міської. 

 

 

 

Начальник управління економічного розвитку   О.М. Журавська-Товмач 



 

 

Додаток  

до аналізу регуляторного впливу 

проекту рішення Української міської ради 

«Про затвердження Порядку організації 

виїзної (виносної) торгівлі та надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг на 

території Української територіальної 

громади» 

 

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 та визначення детального переліку процедур, виконання яких 

необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05.04.2021р. по 

09.04.2021 р. 

№ 

з/п 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 

тощо), запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консультаці

й, 

осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1 

 

Спілкування в телефонному режимі 

(в зв’язку з карантинними заходами 

через розповсюдження Covid-19)   

 8 Обговорено запропонований 

проект рішення. Отримано 

інформацію від представників 

мікро та малого 

підприємництва щодо 

необхідних ресурсів, а саме їх 

витрат (витрат часу та 

матеріальних) на 

запровадження регулювання 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 
(мікро- та малі): кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання  (50 одиниць), проблема справляє вплив на 100 % (відповідно до таблиці 

«Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» аналізу впливу 

регуляторного акта) суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання. 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання: 

№ 

з/

п 

Найменування оцінки 

У перший 

рік 

(стартовий 

рік 

провадженн

я 

регулюванн

я) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п'ять 

років 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, 0 0 0 



 

 

машин, механізмів)  

2 

Процедури повірки та/або постановки на 

відповідний облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого самоврядування  

0 0 0 

3 
Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)  
0 0 0 

4 
Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування)  
0 0 0 

5 

Інші процедури 

Оплата за користування місцями розміщення 

об’єктів виїзної (виносної) торгівлі та надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг за 

розміщення (у разі розміщення стаціонарної 

палатки, площею 6м протягом 3 місяців: 

6м*6000*0,2%*1 день = 72 грн/день, 72 грн*90 

днів = 6480 грн.) 

6480,00 7236,00 7750,00 

6 

Разом, гривень 

 Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

6480,00 7236,00 7750,00 

7 
Кількість суб'єктів господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць 
50 

8 

Сумарно, гривень  
Формула: 

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів 

малого підприємництва, що повинні виконати вимоги 

регулювання  (рядок 6 Х рядок 7) 

324000,00 361800,00 387500,00 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 

Процедури отримання первинної інформації про 

вимоги регулювання 
Формула: 

витрати часу на отримання інформації про 

регулювання, отримання необхідних форм та заявок 

Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночна кількість форм 

1 год х 

36,11 = 

36,11  

1 год х 

40,46 = 

40,46 

1 год х 

43,36 = 

43,36 

10 

Процедури організації виконання вимог 

регулювання 
Формула: 

витрати часу на розроблення та впровадження 

внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва 

процедур на впровадження вимог регулювання Х 

вартість часу суб'єкта малого підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх 

процедур 

0 0 0 

11 

Процедури офіційного звітування 
Формула: 

витрати часу на отримання інформації про порядок 

звітування щодо регулювання, отримання необхідних 

форм та визначення органу, що приймає звіти та 

місця звітності + витрати часу на заповнення 

звітних форм + витрати часу на передачу звітних 

форм (окремо за засобами передачі інформації з 

оцінкою кількості суб'єктів, що користуються 

формами засобів - окремо електронна звітність, 

0 0 0 



 

 

звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + 

оцінка витрат часу на корегування (оцінка 

природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта 

малого підприємництва (заробітна плата) Х 

оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість 

періодів звітності за рік 

12 
Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок 
0 0 0 

13 Інші процедури Х Х Х 

14 
Разом, гривень 
Формула: 

(сума рядків 9+10+11+12+13) 
36,11 40,46 43,36 

15 
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 
50 

16 

Сумарно, гривень 
Формула: 

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів 

малого підприємництва, що повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 14 Х рядок 15) 

1805,50 2023,00 2168,00 

 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 

1994 години (Норми тривалості робочого часу на 2021 рік згідно листа Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.08.2020р. № 

3501/06-219 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік»).  
Використовується мінімальний розмір заробітної плати, що на 01.01.2021 року 

становить 6000,00 грн та 36,11 грн у погодинному розмірі (6000*12/1994 = 36,11 грн). 

Прогнозні показники мінімальної заробітної плати у 2022 році - 6700 грн 

(6700*12/1987 =  40,46 грн), а у 2023 році - 7176 грн (7176*12/1986 = 43,36 грн). 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється 

окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, що залучений до процесу регулювання. Державний орган, для якого 

здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: 

Виконавчий комітет Української міської ради 

 Процедура регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва – за 

потреби окремо для 

суб’єктів малого та мікро-

підприємництва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

державної влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадают

ь на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулювання 

Витрати на 

адмініструв

ання 

регулюванн

я(за рік), 

гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання: 

- надання 

консультаційних послуг 

суб’єкту,  

4 години 

 

 

 

1 година 

 

 

84,25 грн/год 

(середня 

зарплата 

головного 

спеціаліста) 

 

 

 

 

1 

 

 

50 16850,00 

грн 



 

 

- прийняття зави від 

суб’єкта; 

- підготовка проекту 

рішення виконавчого 

комітету Української 

міської ради; 

- повідомлення суб’єкта 

про прийняте рішення. 

1 година 

 

1 година 

 

 

 

1 година 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

2. Поточний контроль за 

суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

Камеральні 

- відстеження стану 

надходжень коштів від 

суб’єктів господарювання 

за оренду 

Виїзні (при необхідності) 

1 година 84,25 грн/год 1 50 4212,50 грн. 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

- - - - - 

4. Реалізація одного 

окремого рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання 

- - - - - 

5. Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

- - - - - 

6. Підготовка звітності за 

результатами 

регулювання 

8 годин 84,25 грн/год 1 - 674,00 

7. Інші адміністративні 

процедури (уточнити):  

- - - - - 

Разом за рік Х Х Х Х 21736,50 

грн 

Сумарно за п’ять років Х Х Х Х - 

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років  

(орієнтовно) 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

324 000,00  1 750 000,00 

2 Оцінка вартості адміністративних 1 805,50 10 000,00 



 

 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

3 Сумарні витрати малого підприємництва 

на виконання запланованого  

регулювання 

325 805,50 1 760 000,00 

4 Бюджетні витрати  на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

21 736,50 110 000,00 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

347 542,00 1 870 000,00 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  

та ступеня досягнення визначених цілей 
На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий, який би врегульовував 

порядок розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території Української територіальної громади. 

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити питання, пов’язані з 

розміщенням об’єктів виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг на території Української територіальної громади. 

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення 

повторного та періодичних відстежень. 

 

 

Начальник управління економічного розвитку   О.М. Журавська-Товмач 


