
АНАЛ13 РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту р1шення Кегич1вськоУ селищноУ ради 

«Про затвердження Положения про оргашзащю виУзноУ (виносноУ), 
сезонноУ, святковоУ торпвлц надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, 
проведения ярмаркових заход1в на T ep n T o p iY  Кегич!всько¥ селищноУ ради»

Цей анал!з регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону 
Украши «Про засади державно! регуляторно! политики у сфер! господарсько! 
д1яльносп» вщ 11 вересня 2003 року №1160/IV та Методики проведения 
аналгзу впливу регуляторного акту, затверджено! постановок) Кабшету 
М1н1стр1в Украши вщ 11 березня 2004 року №308 та визначае правов1 i 
оргашзацшш засади реатзацп проекту р1шення селищно! ради «Про 
затвердження Положения про оргашзацно вшзно! (виносно!), сезонно!, 
святково! торпвл!, надання послуг у сферг вщпочинку та розваг, проведения 
ярмаркових заход1в на територ1! Кегич1всько! селищно! ради».

I. Визначення та анал1з проблеми
Проект р1шення пщготовлений з метою створення належних умов для 

масового вщпочинку мешканщв Кегич1всько! селищно! ради, впорядкування та 
врегулювання порядку розмпдення об’ект1в ви!зно! (виносно!), сезонно!, 
святково! торгтвл1, сфери послуг, вщпочинку та розваг, пщвшцення 
ефективност! нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових акп'в з 
охорони прац! п1д час монтажу та експлуатац!! атракщонно! техшки у селищ! 
Кегиливка.

Дана сфера регулюеться низкою нормативно-правових акт!в -  Закошв 
Украши «Про м!сцеве самоврядування в Украш!», «Про благоустр1й населених 
пункНв», «Про захист прав споживач1в», «Про забезпечення сан!тарного та 
епщемзчного благополучия населения», наказу М!н!стерства Украши з питань 
надзвичайних ситуац!й та у справах захисту населения вщ насл!дк!в 
Чорнобильсько! катастрофи вщ 01 березня 2006 року №110 «Про затвердження 
Правил будови i безпечно! експлуатац!! атракц!онно! техн!ки».

Основн! групи (пщгрупи), на як! скеровуеться вплив при п!дготовц! 
проекту:

Групи (пщгрупи) Так Hi

Г ромадяни +

Орган мюцевого самоврядування +

Суб’екти господарювання +

у тому числ! суб’екти малого пщприемництва +

Проблема, яку передбачаеться розв’язати з прийняттям даного р!шення, 
полягае у впорядкуванн! розм!щення об’егав  ви!зно! (виносно!), сезонно!, 
святково! торпвлц надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, проведения 
ярмаркових заход!в на територи Кегич!всько! селищно! ради, створення
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належних умов для обслуговування споживач1в. Прийняття даного 
нормативно-правового акта КегичлвськоТ селищно! ради виршшть наступи! 
питания:

- сприяння розвитку пщприемницько! дшльност! в фомад! та 
i нфраструктури;

- належна орган (защя благоустрою;
- поповнення бюджету селищно! ради.

II. ЦШ державного регулювання
Основною метою державного регулювання е встановлення оргашзацшно- 

правових засад щодо порядку здшснення ви!зно! (виносно!), сезонно!, 
святково! торпвлц надання послуг у сфер] вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заходгв на територп Кегичгвсько! селищно! ради.

Основними цшями розробки проекту е:
- створення нормативно-правового акта, який вщповщае вимогам чинного 

законодавства Украши;
- забезпечення використання територп населених пункт!в селищно! ради з 

безумовним дотриманням правил благоустрою суб’ектами господарювання при 
здшсненш вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! торпвлр надання послуг у 
сфер1 вщпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходгв на територп 
Кегшпвсько! селищно! ради;

- забезпечення единого пщходу до ycix суб’ект!в господарювання, 
зад1яних у здшсненн! вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! торг1вл]', надання 
послуг у сфер! в1дпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходгв на 
територп Кегичгвсько! селищно! ради, та прозорост! щодо виконання 
встановлених вимог;

- спрямування надходжень до бюджету селищно! ради вщ даного виду 
д!яльност1 виключно на виконання заход1в з полшшення благоустрою територп' 
Кегич1всько! селищно! ради.

III. Визначення та ощнка альтернативних способ1в досягнення цшей
1. Визначення альтернативних способ1в

Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення icnyiOHOi ситуаци без зм1н Дана альтернатива е неефективною у зв’язку з тим, 

що вщсутнш чикий порядок надання дозволу на 
зд1йснення вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! 
торпвл!, надання послуг у сфер! вщпочинку та 
розваг, проведення ярмаркових заход!в

Прийняття запропонованого проекту 
р в ен и я

Повшстю вщповщае потребам у виршенш 
проблеми; передбачае задоволення штереав ecix 
защкавлених стор1н; прозоре, зрозум!ле та просте 
регулювання; ефективний cnoci6 досягнення цшей.

2. Оцшка вибраних альтернативних cnoco6iB досягнення цшей
2.1. Оцшка впливу на сферу штересзв органу м1сцевого самоврядування



3

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Залишення юнуючо! 
ситуацп без змши Вщсутн! Вщсутш

Прийняття 
запропонованого 
проекту рш ення

- Врегульований мехашзм розмвдення об’ект1в 
ВШЗНО! (виносно!), СеЗОННО!, СВЯТКОВО! торпвл!, 
надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, 
проведення ярмаркових заход1в на територп 
Кегшивсько! селищно! ради;
- надходження коп тв , що будуть перераховуватись 
до бюджету селищно! ради суб’ектами 
господарювання;
- спрощення процедури отримання документа про 
надання дозволу на розмодення об’екРв вшзно! 
(виносно!), сезонно!, святково! торпвл!, надання 
послуг у сфер! вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заход!в;
- вщсутнють незаконно встановлених об’ек^в 
вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! торпвл!, 
надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, 
проведення ярмаркових заход!в на територп 
Кегич!всько! селищно! ради.

В!дсутн!

2.2. Оцшка впливу на сферу гнтереЫв громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Залишення !снуючо! 
CHTyaui! без змши BiflcyTHi Вщсутш

Прийняття
запропонованого проекту 
ршення

- Полшшення обслуговування споживач!в на 
територп селищно! ради, забезпечення !х права 
щодо належних якост!, безпеки, гарант!йного 
ремонту та обмшу товар!в, а також задоволення 
потреб споживач!в у товарах та послугах 
належно! якост!;
- створення належних умов для вщпочинку 
мешканщв та гостей селища.

Вщсутн!

2.3. Оцшка впливу на сферу штересгв суб’екпв господарювання

Показник Велик] Середш Мал1 M iK po Разом
Кллькють суб’ект!в господарювання, 
що пщпадають пщ д!ю регулювання, 
одиниць

X X X 50 50

Питома вага групи у загальнш 
кщькост!, вщсотк!в

X X X 100 100
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Вид альтернативи Вигоди Витрати

Залишення юнуючо! 
ситуацп без змши Вщсутш Вщсутш

Прийняття
запропонованого проекту 
ршення

- Сдиний для ycix прозорий мехашзм 
отримання дозволу на здшснення вшзно! 
(виносно!), сезонно!, святково! торпвл!, 
надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, 
проведення ярмаркових заход1в на територп 
Кегшпвсько! селищно! ради;
- спрощення процедури отримання дозволу на 
здшснення вшзно! (виносно!), сезонно!, 
святково! торпвл!, надання послуг у сфер! 
вщпочинку та розваг, проведення ярмаркових 
заход!в на територп Кегич!всько! селищно! 
ради.

Вщсутш

IV. Bn6ip найбшьш оптимального альтернативного способу 
досягнення цшей

Рейтинг результативного 
(досягнення цшей пщ час 

вир1шення проблеми)

Бал результативносп 
(за чотирибальною 
системою оцшки)

Коментар! щодо присвоения 
вщповщного балу

Залишення юнуючо! на даний 
момент ситуацп без змш

1 Проблема продовжуе юнувати. 
В!дсутня впевнен!сть щодо 
виршення проблем в 
майбутньому

Затвердження ново! редакцп 
регуляторного акту рш енням 
селищно! ради

4 Ц!л! прийняття регуляторного 
акту можуть бути досягнут! 
майже повшстю, оскшьки 
суб’екти господарювання будуть 
керуватися Положениям, в якому 
прописана чпжа процедура 
орган!зац!! вшзно! (виносно!), 
сезонно!, святково! торпвл!, 
надання послуг у сфер! 
вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заход!в на територп 
Кегичшсько! селищно! ради, 
порядок розрахунку та оплати 
внеску за мюце для розмвдення 
тимчасових об’екНв 
пщприемницько! та !ншо! 
д!яльност!.
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Рейтинг
результативное™

Вигоди (пщеумок)
Витрати

(пщеумок)

Обгрунтування
вщповщного

М1СЦЯ
альтернативи у 

рейтингу
Залишення 
юнуючо! на даний 
момент ситуацп 
без змш.

Вщсутш В!дсутн! Не забезпечуе
досягнення
цшей
державного
регулювання

Затвердження 
ново! редакцп 
регуляторного 
акту рш енням 
селищно! ради.

Для громадян:
- розширення можливостей в 
отриманш послуг у c(j)epi 
торпвл! та розваг;
- забезпечення належного 
техшчного стану окремих 
елеменпв благоустрою на 
територп Кегшпвсько! 
селищно! ради.

Для суб’еюлв 
господарювання:

- забезпечення можливост! 
здшснення вшзно! (виносно!), 
сезонно!, святково! торпвл!, 
надання послуг у сфер! 
вщпочинку та розваг, 
проведення ярмаркових 
заход! в на територп 
Кептавсько! селищно! ради;
- забезпечення чггких та 
прозорих правил для 
здшснення д1яльносп у данш 
сферт

Для мкцевого 
самоврядування:

- результатившеть даного 
ршення, пщтримка суб’еюдв 
господарювання, яю бажають 
зд1йснювати вшзну (виносну), 
сезонну, святкову торпвлю, 
надавати послуги у сфер! 
в1дпочинку та розваг, 
проводите ярмарков! заходи 
на територп Кегич!всько! 
селищно! ради;
- залучення додаткових кош'п в 
в бюджет селищно! ради;
- покращення р!вня 
благоустрою, естетичного 
вигляду та саштарного стану 
селища.

Для суб’ект1в 
господарювання:
- витрати часу на 
подання заяв про 
здшснення 
вшзно!
(виносно!),
сезонно!,
святково!
торпвл!, надання
послуг у сфер!
вщпочинку та
розваг,
проведення
ярмаркових
заход! в на
територп
Кепнивсько!
селищно! ради,
укладання
договор!в.

Для органу 
мюцевого са

моврядування:
- витрати часу на 
обробку даних 
заяв, пщготовки 
проекпв piuieHb 
Виконавчого 
комитету 
Кегич!всько! 
селищно! ради, 
надання 
вщповщних 
консультац!й з 
даного питания, 
подготовка 
договор!в.

Прийняття
вщповщного
pirueHHB
сприятиме
вир!шенню
юнуючих
проблем щодо
розм!щення на
територп
Кегич!всько!
селищно! ради
об’ект1в вшзно!
(виносно!),
сезонно!,
святково!
торпвл!,
надання послуг 
у сфер! 
вщпочинку та 
розваг, 
проведення 
ярмаркових 
заход! в.
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Рейтинг

Аргументи щодо переваги 
обрано!альтернативи/ 
причини вщмови вщ 

альтернативи

Оцшка ризику зовшшшх 
чиннишв на aiio 
запропонованого 

регуляторного акта
Залишення юнуючоТ на 
даний момент ситуац1! без 
зм!н

Не прийнятна, так як не 
BHpimye проблеми

X

Затвердження ново! 
редакц1Т регуляторного акту 
р1шенням селищно! ради

Перевага обрано! 
альтернативи забезпечить 
досягнення передбачених 
цшей

На д1ю регуляторного акту 
можуть вплинути зм1ни у 
д1ючому законодавств! 
Украши

V. Мехашзми та заходи, яка забезпечать розв’язання визначено'! 
проблеми:

Мехашзми, як! забезпечать розв’язання проблеми:
- ознайомлення суб’ектт господарсько! д1яльност1 з даним регуляторним 

актом;
- одержания пропозицш в nponeci обговорення з метою !х максимально 

можливого врахування.
Заходи, яю забезпечать розв’язання проблеми:
1.Для розв’язання проблеми, зазначено! в роздш  1 цього анал1зу, 

пропонуемо прийняти ршення «Про затвердження Положения про оргашзащю 
вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! торпвл!, надання послуг у сфер! 
вщпочинку та розваг, проведення ярмаркових заход1в на територп Кегич!всько! 
селищно! ради».

2.3 метою забезпечення шформованост! громади та суб’екпв 
господарювання про проект р!шення Кегич!всько! селищно! ради оприлюднити 
його на офщшному вебсайт! Кегшпвсько! селищно! ради.

VI. Оцшка виконання вимог регуляторного акту залежно вщ ресурПв, 
якими розпоряджаються органи виконавчо"! влади чи органи мкцевого 
самоврядування, ф1зичш та юридичш особи, яю повинн1 проваджувати або 
виконувати щ вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для орган i в 
мкцевого самоврядування та суб’екпв малого тдприемництва здшснено 3riflHO 
з додатком 4 до Методики проведення анал!зу впливу регуляторного акта (Тест 
малого пщприемництва), наведено в Додатку 1 до анал!зу регуляторного 
впливу проекту ршення Кегич!всько! селищно! ради «Про затвердження 
Положения про оргашзацпо вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! торпвлц 
надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, проведення ярмаркових заход!в на 
територп Кепнпвсько! селищно! ради».

Найбшын значний вплив зовшшшх фактор!в на д!ю вищезазначеного акту 
можливий при виникненш змш у чинному законодавств!. В цьому випадку 
може мати Micne невщповщшсть положень регуляторного акту нормам, що
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встановлюються нормативно-правовими актами вшцо! юридично! сил и. 
Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акту, проте може 
бути подолана шляхом внесения вщповщних корегувань або змш до нього.

VII. Обгрунтування запропонованого строку ди регуляторного акту
Строк ди цього регуляторного акту встановлюеться на необмежений 

терм in, оскшьки вщносини щодо здшснення вшзно! (виносно!), сезонно!, 
святково! торпвл!, надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заходгв мають перманентний характер.

У раз! внесения змгн до чинного законодавства Украши, до даного 
регуляторного акту також будуть вноситесь вщповщш змши, згщно з 
регуляторною процедурою. Також юнуе можливють його вщмши.

VIII. Визначення показника результативное™ ди регуляторного акту
3 метою вщетеження результативност! цього регуляторного акту 

визначено наступи! показники результативност!:
1. Кшькють звернень суб’екпв господарювання щодо здшснення вшзно! 

(виносно!), сезонно!, святково! торпвл!, надання послуг у сфер! вщпочинку та 
розваг, проведення ярмаркових заход!в на територп Кепннвсько! селищно! ради 
протягом року (очшуеться близько 70).

2. Кшькють прийнятих рпнень Виконавчого компету Кегич!всько! 
селищно! ради щодо здшснення вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! 
торпвл!, надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, проведення ярмаркових 
заход!в на територп Кепнпвсько! селищно! ради протягом року (очшуеться 
близько 70).

3. Кшькють укладених договор!в (очшуеться близько 70).
4. Кшькють скасованих р!шень Виконавчого ком!тету Кегич!всько! 

селищно! ради щодо здшснення вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! 
T o p r iB a i ,  надання послуг у сфер! вщпочинку та розваг, проведення ярмаркових 
заход!в на територп Кегич!всько! селищно! ради i3-3a исдотриманням умов 
даного регуляторного акту суб’ектами господарювання (не оч!куеться).

5. Сума кошпв, отриманих бюджетом селищно! ради у результат! 
виконання договор!в (близько 200 тис. грн.)

IX. Заходи, за допомогою яких буде здшснюватися вщетеження 
результативност! акту

Строки вщетеження результативност! регуляторного акту:
- базове вщетеження результативност! регуляторного акту буде проведене 

за пщеумками одного року з дня набрання чинност! цим актом;
- повторне вщетеження результативност! регуляторного акту буде 

здшснюватися не шзшше двох роюв з дня набрання чинност! цим актом;
- перюдичне в!дстеження результативносп регуляторного акту буде 

здшснюватися раз на кожш три роки, починаючи з дня закшчення заход!в з 
повторного вщетеження результативносп цього акту.
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Вид даних -  при вщстеженш результативност! регуляторного акту для 
визначення значень показнишв результативност! та вщетеження ефективност! 
ди регуляторного акту будуть використовуватися виключно статистичн! дан!.

Вщетеження результативност! регуляторного акту буде здшенювати 
головний спещалют з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, шфраструктури, управлшня комунальною власн!стю та 
цившьного захисту апарату Кегич!всько! селищно! ради та фшансовий вщдщ 
Кегич!всько! селищно! ради шляхом проведення анал!зу отриманих дозвол!в та 
сплати за договорами.

Заступник селищного голови 
з питань житлово-комунального 
господарства Кегич!всько1 селищноУ ради Тетяна ПЕРЦЕВА



Додаток 1
до анализу регуляторного впливу проекту 
ргшення Кегичтвсько! селищно! ради «Про 
затвердження Положения про оргашзацш 
вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! 
торпвл!, надання послуг у сфер!
вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заход1в на територп
Кегшпвсько! селищно! ради»

ТЕСТ
малого пщприемництва (М-Тест)

1. Консультацн з представниками мжро- та малого шдприемництва 
щодо оцшки впливу регулювання

Консультацн щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 
суб’екив малого пщприемництва та визначення детального перелку процедур, 
виконання яких необхщно для здшснення регулювання були проведеш у перюд 
з 01 березня 2021 року по 31 березня 2021 року.

№
п/п

Вид консультацГ! (публ1чш консультацн 
прялп (кругл1 столи, наради, робо‘й 

зустр1Ч1 тощо), штернет-консультац!'! 
npaivii (штернет-форуми, сощальш мереж1 
тощо), запити (до пщприемщв, експерт1в, 

науковцав тощо)

К1льк1сть
учасник1в

консультант,
oci6

Основн1 результати 
консультант 

(опис)

1 Опитування суб’екпв господарювання пщ 
час прийняття документов та у телефонному 
режим1 (пщ час консультування)

20 Надано пропозицй 
щодо вдосконалення 
прийнятого 
регуляторного акта

2. Вим1рювання впливу регулювання на суб’екпв малого 
пщприемництва (мжро- та мал!):

Кшькють суб’екпв малого пщприемництва, на яких поширюеться 
регулювання: 50 (одиниць), у тому числз м1кропщприемництва (ф1зичн1 особи- 
нщприемщ) 50 (одиниць);

Питома вага суб’екНв малого пщприемництва у загальнш кшькост1 
суб’екпв господарювання, на яких проблема справляе вплив 100 (вщсотк!в) 
(вщповщно до таблиц! «Оцшка впливу на сферу штерешв суб’ект!в 
господарювання» додатка 1 до Методики проведення анашзу впливу 
регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’еклзв малого тдприемництва на виконання 
вимог регулювання
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№
п/п Найменування оцшки

У перший piK 
(стартовий piK 
впровадження 
регулювання)

Перюдичш
(за

наступний
piK)

Витрати
за

п’ять
poKis

Оцшка «прямих» витрат суб’ект1в малого пщприемництва 
на виконання регулювання

1 Придбання необх1дного обладнання 
(пристроив, машин, мехашзм!в)

X X X

2 Процедури пов1рки та/або постановки 
на вщповщний обл1к у визначеному 
оргаш державно! влади чи м1сцевого 
самоврядування

X X X

ОJ Процедури експлуатацп обладнання 
(експлуатацшш витрати - витратн1 
матер1али)

X X X

4 Процедури обслуговування 
обладнання (техн1чне обслуговування)

X X X

5 1нип процедури (уточнити) X X X
6 Разом, гривень

Формула: (сума рядюв 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
X X X

7 Кшьюсть суб’ект1в господарювання, 
що повинш виконати вимоги 
регулювання, одиниць

X X X

8 Сумарно, гривень X X X
Оцшка eapTOCTi адмппстративних процедур суб’екНв малого пщприемництва щодо

виконання регулювання та звпгування
9 Процедури отримання первинно! 

шформацп про вимоги регулювання
Витрати на отримання (шформацп про 
регуляторнии акт:
0.5 год. (час, я кий витрачаетъся субъектами 
на пошук проекту рпиення в мережi 
1нтернет: за результатами консультаций X  
39,12 грн. (eapmicmb 1 години роботы 
eidnoeiduo до Закону Украши «При 
Державний бюджет Украши на 2021 piK») 
+0,14 грн. (eapmicmb 0,5 години послуги 
користування 1нтернетом: за результатами 
консультаций) -  19,70 гривень

19,70 X X

10 Процедури оргашзацп виконання 
вимог регулювання:
1. Витрати суб’екта на подачу заяви:
1 год. (час який витрачаеться субъектами на 
особисту подачу заяви) X  39,12 грн. (eapmicmb 
1 години роботы eidnoeiduo до Закону Украши 
«Про Державний бюджет Украши на 2021 
piK») + 3.00 грн. (витрати на друк документ!в 
з розрахунку 1,50 грн. X  2стортки)= 42.12 грн.
2. Витрати суб’екта на подготовку

42,12

78,39

X

X

X

X
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№
п/п Найменування оцшки

У перший piK 
(стартовий piK 
впровадження 
регулювання)

Перюдичш
(за

наступний
piK)

Витрати 
за 

и’ять 
poKiB

необхщних для здшснення вшзно! 
(виносно!), сезонно!, святково! 
торпвл!, надання послуг у сфер1 
вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заход1в документе:
2 год. (час. якийвитрачаеться на 
подготовку необх1дних за 
результатами консулыпацШ) X  39,12 грн. 
(eapmicmb 1 години роботы eidnoeidno до 
Закону Укроти «Про Державний бюджет 

Укроти на 2021 piK») 0.15 грн. (eapmicmb 
0,5 години послуги користу 1нтернетом: 
за результатами консультации = 78,39 грн.
3. Витрати суб’екта на подачу 
необхщних документ! в до 
Кегшпвсько! селищно! ради:
1 год. (час який витрачаеться суб’ектами на 
отримання докуменпйв) X  39,12 грн. 
(варпйсть 1 години р  до 
Закону Украши «Про Державний бюджет 
Укроти на 2021 piK») = 39,12 грн.

39,12 X X

4. Витрати суб’екта на шдписання 
Договору на розмщення об’екпв 
вшзно! (виносно!), сезонно!, святково! 
торпвл!, надання послуг у сфер! 
вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заход!в:
1 год. (час який витрачаеться суб’ектами на 

тдписання Договору)X 39,12 грн. (eapmicmb 1 
години роботи eidnoeiduo до Закону УкраШи 
«Про Державний бюджет Укроти на 2021 
piK») = 39,12 грн.

39,12 X X

5. Витрати суб’екта на здшснення 
оплати за розмщення об’ектгв вшзно! 
(виносно!), сезонно!, святково! 
торпвл!, надання послуг у сфер! 
вщпочинку та розваг, проведення 
ярмаркових заход!в
1 год. (час який витрачаеться суб на 
здШснення оплати eidnoeidHO до укладеного 
Договору) X  39,12 грн. (eapmicmb 1 години 
роботи eidnoeiduo до Закону Украши «Про 
Державний бюджет Украши на 2021 piK») = 
39,12 грн.

39,12 X X

11 Процедури офщшного звггування X X X

12 Процедури щодо забезпечення 
процесу перев!рок

X X X

13 1нип процедури (уточнити) X X X

14 Разом, гривень
Формула: (сума рядкЫ 9 10 + 11 + 12+ 13)

257,57 X X
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№
п/п Найменування оцшки

У перший piK 
(стартовий piK 
впровадження 
регулювання)

Перюдичш
(за

наступний
piK)

Витрати 
за 

и’ять 
роклв

15 Кшыасть суб’ектчв малого 
пщприемництва, що повинш виконати 
вимоги регулювання, одиниць

50 X X

16 Сумарно, гривень
Формула:.
eidnoeidmtii стовпчик “разом” X  кшыасть 

суб 'emitв малого тдприемнищо повинш 
виконати вимоги регулювання (рядок 14 
рядок 15)

12878,50 X X

Бюджетш витрати на адмЫстрування регулювання 
суб’екгпв малого пщприемництва

Кептовська селишна рада
(назва державного органу)
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1. Облщ суб’екта 
господарювання, що перебувае 
у c(})epi регулювання:

надання консул ьтащйних 
послуг суб’екту;
- прийняття заяви вщ суб’екта;
- пщготовка проекту р1шення 
Виконавчого комщету 
селищно! ради;
- повщомлення суб’екта про 
прийняте р1шення

3 год.

1 год.

0,5 год. 
1 год.

0,5 год.

28,98 грн/год 
(посадовий оклад 

головного 
спещалкла)*

1

1
1

1

50 4347,00

2. Поточний контроль за 
суб’ектом господарювання, що 
перебувае у сфер1 
регулювання, у тому числе

2 год. 28,98 грн/год 
(посадовий оклад 

головного 
спещал1ста)*

1 50 2898,00

Камеральнг
nepeeipKa докумешзв для 
погодження/вщмови у 
погодженш

2 год. 28,98 грн/год 
(посадовий оклад 

головного 
спещалюта)*

1 50 2898,00

Вшзш (при необхщност1) - - - - -

3. Пщготовка, затвердження та 1 год. 28,98 грн/год 1 50 1449,00
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Процедура регулювання 
суб’екИв малого 

пщприемництва (розрахунок 
на одного типового суб’екта 

господарювання малого 
пщприемництва - за потреби 
окремо для суб’екНв малого 
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опрацювання одного окремого 
акта про порушення вимог 
регулювання

(посадовий оклад 
головного 

спещалюта)*

4. Реал1зац1я одного окремого 
ршення щодо порушення 
вимог регулювання

0,5 год. 28,98 грн/год 
(посадовий оклад 

головного 
спещалюта)*

1 50 724,50

5. Оскарження одного 
окремого р1шення суб’ектами 
господарю вання

2 год. 28,98 грн/год 
(посадовий оклад 

головного 
спещал1ста)*

1 50 2898,00

6. Пщготовка звггносп за 
результатами регулювання

~ ~

7. iHmi адмшютративш 
процедури (уточнити):

~ ■ ~ “

Разом за piK - - - 15214,50

Сумарно за п’ять роюв - - - - -

*Примггка: При визначенш вартост1 бюджетник витрат на адмШстрування регулювання суб'екпв 
малого пщприемництва по Кегич!вськш селищшй paai взято за основу зароб1тну плату головного спещалюта 
органу мюцевого самоврядування зпдно з додатком 50 до постанови Кабинету MiHicTpiB Украши вщ 09 
березня 2006 №268 (адже планов! витрати часу спещалгста вщповщно! квал1ф!каци найбтыи оптимально 
вщображають фактичш витрати часу персоналу на виконання процедур регулювання). Визначення 
погодинного po3Mipy оплати проведено шляхом дшення ще! суми на ор1ентовну юльюсть робочих дшв у 
мюящ (22 дш) та робочих годин у дш (8 годин).

Державне регулювання не передбачае утворення нового державного 
органу.

Порядковий номер
Назва

державного
органу

Витрати на 
адмшютрування 

регулювання за piK,  
гривень

Сумарш витрати на 
адмшютрування 

регулювання за п’ять 
роюв, гривень

Сумарно бюджета i 
витрати на 
адмшютрування 
регулювання суб’екпв 
малого пщприемництва

X X X
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4. Розрахунок сумарних витрат суб’екпв малого пщприемництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання

№
п/п Показник Перший piK регулювання 

(стартовий)
За п’ять

РОК1В

1 Оцшка «прямих» витрат суб’екпв малого 
пщприемництва на виконання 
регулювання

'

2 Оцшка вартосп адмшютративних 
процедур для суб’екпв малого 
пщприемництва щодо виконання 
регулювання та звггування

12878,50

3 Сумарн1 витрати малого пщприемництва 
на виконання запланованого регулювання

12878,50

4 Бюджета! витрати на адмшютрування 
регулювання суб’екпв малого 
пщприемництва

15214,50

5 Сумарш витрати на виконання 
запланованого регулювання

28093 -

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заход1в для малого 
пщприемництва щодо запропонованого регулювання

Оскшьки розрахунок витрат для суб’екпв господарювання проводився з 
урахуванням мпнмальних витрат, тому коригуюч! заходи не розроблялись.

Заступник селищного голови 
з питань житлово-комунального 
господарства Кегич1всько1 селищноУ ради Тетяна ПЕРЦЕВА


