Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Гребінківської міської ради
«Про затвердження Правил благоустрою
території населених пунктів Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади»
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом державного регулювання:
Статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що
Правила благоустрою населених пунктів розробляються на підставі Типових правил
благоустрою населених пунктів для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними
органами місцевого самоврядування.
Типові правила розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального
господарства.
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 27.11.2017 №310 було затверджено Типові Правила благоустрою
населених пунктів.
Встановлення правил з питань благоустрою території населених пунктів, забезпечення в
них чистоти і порядку, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність,
відповідно до законодавства належить до виключної компетенції місцевих рад.
На сьогоднішній день у сфері благоустрою існує низка проблем, пов’язаних із:
- відсутністю чітко регламентованих правих і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у
сфері благоустрою населених пунктів громади, а також комплексу заходів, необхідних для
забезпечення чистоти і порядку на території міста та сіл громади;
- наявністю стихійних сміттєзвалищ, розміщенням великогабаритних матеріалів, будівельних
матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалів тощо) на території житлової та громадської
забудови, зелених зонах;
- відсутністю у суб’єктів господарювання договорів на надання послуг з вивезення побутових
відходів, складування відходів у непризначених для цього місцях;
- врегулюванням питання щодо самовільного знищення дерев, кущів, інших зелених насаджень;
- паркуванням автотранспортних засобів на територіях зелених зон (газонах, квітниках,
клумбах), майданчиках для відпочинку та дозвілля;
- неможливістю притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушені
Правил благоустрою через відсутність або недосконалістю таких правил, затверджених
уповноваженим органом.
З метою врегулювання відносин, що виникають у сфері благоустрою населених пунктів,
і створення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, збереження і охорони
навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
на території Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади виникла необхідність на

підставі Типових Правил благоустрою територій населених пунктів розробити Правила
благоустрою населених пунктів Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.
Досягти мети передбачається шляхом встановлення або врегулювання прав та обов’язків
учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначення комплексу
заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку, та загальнообов’язкових вимог та
норм, за порушення яких передбачено відповідальність.
Крім того, прийняття Правил благоустрою населених пунктів Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади дозволить створити прозорі вимоги щодо проведення єдиної
політики у сфері благоустрою території об’єднаної громади, формування сприятливого
середовища для життєдіяльності мешканців міста та сіл громади, раціонального використання
ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.
Відносини у сфері благоустрою стосуються усіх верств населення.
Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни (мешканці населених пунктів громади)

+

-

Держава (зокрема орган місцевого самоврядування)

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого
підприємництва

+

-

ІІ. Визначення цілі державного регулювання
Регуляторний акт розроблений з метою:
1. Чіткої регламентації обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою.
2. Покращення благоустрою території об’єднаної громади.
3. Раціонального використання,належного утримання і охорони об’єктів та елементів
благоустрою.
4. Чіткої регламентації зобов’язань суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у
сфері розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, у сфері
благоустрою.
5. Вжиття дієвих заходів впливу на суб’єктів господарювання, які порушують вимоги
законодавства у цій сфері, шляхом притягнення винних осіб до адміністративної
відповідальності.
6. Покращення благоустрою території об’єднаної громади.
Прийняття Правил благоустрою населених пунктів забезпечить створення умов для
практичної реалізації Закону України «Про благоустрій населених пунктів» в частині
визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад
благоустрою міста та сіл громади та забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності
мешканців Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Запропонований спосіб регулювання, а саме затвердження Правил благоустрою населених

пунктів Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на підставі Типових правил
благоустрою, є найбільш прийнятним способом досягнення поставлених цілей, який повною
мірою відповідає вимогам законодавства. Ефективність запропонованого способу регулювання
ґрунтується на загальнообов’язковому характері рішень органу місцевого самоврядування,
прийнятих в межах повноважень, для всіх суб’єктів на відповідній території.
Запропонований спосіб регулювання відповідає принципам державної регуляторної
політики, таким як доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність,
прозорість та врахування громадської думки.
1.Визначення альтернативних способів
Вид альтернатив
Опис альтернативи
Альтернатива 1
Залишення існуючої на
Альтернатива не є прийнятною, оскільки не відповідає вимогам
даний момент ситуації без чинного законодавства
змін
Затвердження Правил в новій редакції забезпечить:
- дотримання вимог законодавства щодо затвердження
Гребінківською міською радою Правил благоустрою території
Альтернатива 2
населених
пунктів
Гребінківської
міської
об’єднаної
Прийняття регуляторного
територіальної громади;
акта - рішення
- чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері
Гребінківської міської ради
благоустрою;
«Про затвердження Правил
- наявність нормативно-правого акту в новій редакції, який
благоустрою території
регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою
населених пунктів
населених пунктів громади, визначає правові, економічні,
Гребінківської міської
екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою
об’єднаної територіальної
території населених пунктів громади і спрямований на
громади»
створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;
- ширше застосовування статті 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі – КупАП).
2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернатив
Альтернатива 1
Залишення існуючої
Відсутні
на даний момент
ситуації без змін

Вигоди

Витрати
Відсутні

Альтернатива 2
Прийняття
регуляторного акта
- рішення
Гребінківської
міської ради «Про
затвердження
Правил
благоустрою
території
населених пунктів
Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної
громади»

Прийняття такого регуляторного акта дасть
можливість покращити стан благоустрою
території громади, чітко врегулювати
взаємовідносини між суб’єктами у сфері
благоустрою, врегулювати вимоги до суб’єктів у
сфері благоустрою, підвищення відповідальності
суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою,
передбачуваність рішень і дій органу місцевого
самоврядування, раціональне використання та
охорона об’єктів і елементів благоустрою

Відсутні, оскільки
реалізація положень
акта не потребує
додаткових
матеріальних та інших
витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Залишення
Відсутні.
існуючої на даний
момент ситуації без
змін
Альтернатива 2
Прийняття
регуляторного
акта - рішення
Гребінківської
міської ради «Про
затвердження
Правил
благоустрою
території
населених пунктів
Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної
громади»

Відсутні

Встановлення єдиних основних критеріїв та
вимог щодо належного утримання об’єктів
благоустрою населених пунктів, якими
визначається рівень виконання відповідних
обов’язків об’єктами у сфері благоустрою
населених пунктів, відповідальними за
Відсутні
утримання об’єктів благоустрою; створення
сприятливих умов життєдіяльності,
санітарного благополуччя для населення,
покращення благоустрою території громади,
користування суспільними благами за рахунок
покращення стану об’єктів і елементів
благоустрою

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Кількість суб’єктів господарювання, що
підпадають під дію регулювання, одиниць
Питома вага групи у загальній кількості, %
Вид альтернатив

Вигоди

великі середні

малі

мікро

разом

3

5

169

238

415

0,7

1,2

40,7

57,3

100

Витрати

Альтернатива 1
Залишення
існуючої на даний Відсутні
момент ситуації без
змін

Альтернатива є
неприйнятною, оскільки
не відповідає вимогам
чинного законодавства

Альтернатива 2
Прийняття
регуляторного акта
- рішення
Гребінківської
міської ради «Про
затвердження
Правил
благоустрою
території населених
пунктів
Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної
громади»

Відсутні

Створює умови для реалізації для реалізації
прав усіх суб’єктів господарювання в сфері
благоустрою населених пунктів. Упорядковує
відносини між суб’єктами господарювання у
сфері благоустрою. Надає можливості для
ефективного використання та збереження об’

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього
підприємництва внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)
Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Залишення існуючої на
даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу – залишення
існуючої на даний час ситуації без змін не
можливе; витрати, які будуть виникати
внаслідок дії регуляторного акту відсутні

Альтернатива 2
Прийняття регуляторного акта - рішення
Гребінківської міської ради «Про
затвердження Правил благоустрою території
населених пунктів Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади»

Відсутні, оскільки реалізація положень акту
не потребує додаткових матеріальних чи
інших витрат

Примітка: витрати на погашення адміністративних штрафів за порушення у сфері благоустрою
відсутні, оскільки через провадження регулювання суб’єкти господарювання попереджені про
необхідність дотримання Правил благоустрою населених пунктів Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади. У разі порушення суб’єктом господарювання Правил благоустрою, до
порушника застосовуються адміністративні штрафи за статтею 152 Кодексу України про
адміністративні порушення в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів
громадян

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної
оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення
визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема
більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі
важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема
значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує
існувати).
Бал
результатив
Рейтинг
ності
результативності (до
Коментарі
(за 4-ри
сягнення цілей при
щодо присвоєння відповідного балу
бальною
вирішенні проблеми)
системою
оцінки)
Альтернатива 1.
На сьогоднішній день ця альтернатива не є
Залишення існуючої
сприятливою, оскільки не відповідає вимогам чинного
1
на даний момент
законодавства України
ситуації без змін

Альтернатива 2
Прийняття
регуляторного акта рішення
Гребінківської
міської ради «Про
затвердження Правил
благоустрою
території населених
пунктів
Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної
громади»
Рейтинг
результативності

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у
досягненні визначеної мети та принципам державної
регуляторної політики. Затвердження такого
регуляторного акта забезпечить поступове досягнення
встановлених цілей

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного
місця альтернативи із рейтингу

Альтернатива 1.
Залишення існуючої
на даний момент
ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива 2
У разі прийняття
Прийняття
Правил
регуляторного акта - благоустрою
рішення
населених пунктів
Гребінківської
нормативноправовий акт щодо
міської ради «Про
затвердження Правил вимого
благоустрою
благоустрою
населених пунктів
території населених
буде відповідати
пунктів
вимогам діючого
Гребінківської
законодавства, а
також дозволить
міської об’єднаної
покращити стан
територіальної
благоустрою
громади»
населених пунктів
громади та
життєдіяльності
мешканців громади

У разі залишення існуючої на
даний час ситуації без змін
проблема продовжуватиме
існувати, що не забезпечить
досягнення поставленої мети.
Суб’єкти господарювання не
Правила
зможуть ефективно
благоустрою, що
здійснювати господарську
діють на даний час
діяльність в умовах, якими не
втратили
забезпечується сприятливе
актуальність
середовище. Утримання в
неналежному стані об’єктів
та елементів благоустрою у
цілому порушує права
громадян на сприятливе для
життєдіяльності середовище

У разі прийняття
проекту держава,
громадяни та
суб’єкти
господарювання
не нестимуть
ніяких додаткових
матеріальних та
інших витрат

Альтернатива є найбільш
раціональним варіантом
врахування інтересів всіх
основних груп, на яких
проблема справляє вплив,
можливе вирішення проблеми
повною мірою, встановлення
вимог у сфері благоустрою для
всіх учасників правовідносин

Оцінка ризику
зовнішніх чинників
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи
Рейтинг
на дію
/причини відмови від альтернативи
запропонованого
регуляторного акту
На
сьогоднішній
день
цей
спосіб
не
в
повній
мірі
Альтернатива 1.
У разі залишення
Залишення існуючої враховує вимоги щодо утримання у належному існуючої на даний
санітарно-технічному стані тротуарів, доріг,
на даний момент
момент ситуації без
вулиць, споруд, будівель, територій загального
ситуації без змін
змін, зовнішні
користування, зелених насаджень в зв’язку з
чинники на дію
відсутністю в Правилах благоустрою змін внесених регуляторного акта
до Законів України «Про благоустрій населених відсутні.
пунктів»,
«Про
охорону
навколишнього

Альтернатива 2
Прийняття
регуляторного акта рішення
Гребінківської
міської ради «Про
затвердження Правил
благоустрою
території населених
пунктів
Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної
громади»

природного середовища», «Про відходи», «Кодексу
України про адміністративні правопорушення». Це,
в свою чергу не дає змоги суб’єктам
господарювання, об’єднаній громаді та окремим
мешканцям громади використати свої права в
галузі благоустрою.
Стаття 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (надалі КУпАП) передбачає
відповідальність
за
порушення
державних
стандартів, норм і правил у сфері благоустрою
населених пунктів. Але, зазначена стаття не
систематизує
конкретних
видів
порушення
благоустрою населених пунктів. Відсутність
конкретизованих видів порушень благоустрою не
дозволяє притягувати до відповідальності осіб
винних в порушенні правил, не передбачених
чинним законодавством
Прийняття акту забезпечить повною мірою
Зменшення кількості
досягнення задекларованих цілей стосовно
суб’єктів
можливості підвищення рівня самоврядного
господарювання.
контролю у сфері благоустрою населених пунктів; Політична та
поліпшення умов захисту і відновлення
економічна ситуація
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля в країні. Упродовж
під час утримання об’єктів благоустрою,
деякого часу на дію
регуляторного акта
технічного та санітарного стану об’єктів та
може вплинути
елементів благоустрою, їх естетичного вигляду;
низька обізнаність
повністю відповідає потребам у вирішенні
суб’єктів
проблеми; встановлює зрозуміле загальне
господарювання, на
регулювання, не примножуючи кількості
яких поширюється
нормативно-правових актів з одного питання;
дія цього акта, щодо
зникає неврегульованість проблем у чинному
запровадження змін.
законодавстві

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Для встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення,
санітарного очищення територій, зниження рівня шуму, створення сприятливого для
життєдіяльності мешканців довкілля, проектом Правил благоустрою визначено:
- сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері;
- права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території населених пунктів
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади;
- права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців у сфері
благоустрою населених пунктів громади;
- порядок здійснення благоустрою та утримання території;
- вимоги до утримання елементів благоустрою;
- контроль у сфері благоустрою території;
- відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території
населених пунктів Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.
Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися
шляхом прийняття рішення Гребінківської міської
ради «Про затвердження Правил
благоустрою території населених пунктів Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади».
Основними завданнями запропонованого проекту є забезпечення прозорого процесу
просування суспільних інтересів, їх взаємне збалансування, встановлення та контроль за

виконанням прозорих і справедливих правил поведінки всіх учасників.
Організаційні заходи для провадження регулювання:
- розробка проекту регуляторного акту - проекту рішення Гребінківської міської ради
«Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади» відповідно до цілей державного регулювання, розробка
аналізу регуляторного впливу;
- з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розміщення
запропонованого проекту регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу на
офіційному веб-сайті Гребінківської міської ради, з одночасним повідомленням про це у місцеві
газеті «Гребінчин край»;
- врахування або мотивоване відхилення отриманих зауважень та пропозицій (у разі їх
надходжень);
- винесення на засідання Гребінківської міської ради проекту рішення «Про
затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади» та його затвердження;
- оприлюднення прийнятого регуляторного акту на веб-сайті Гребінківської міської ради
та розміщення повідомлення у районній газеті «Гребінчин край».
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими
розпоряджаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування, фізичні та
юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади,
фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.
До аналізу регуляторного впливу розроблено м-Тест (тест малого підприємництва)
(додаток 1), оскільки суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання більше 98%.
VII. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Правила благоустрою населених пунктів Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади є місцевим нормативно-правовим актом з необмеженим строком дії.
Зміни та доповнення до Правил благоустрою населених пунктів Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади вноситимуться в разі необхідності, в тому числі за
результатами відстеження результативності регуляторного акту, а також у випадку внесення
змін до законодавства України.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
-

Результативність регуляторного акту визначатиметься за наступними показниками:
кількість порушень у сфері благоустрою та складених за наслідками їх вчинення
протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;
розміри витрат та обсяг реалізованих заходів, пов’язаних з покращенням благоустрою
міста та сіл громади, кількістю розміщених споруд для ведення підприємницької
діяльності;
розміри надходжень до бюджету міської об’єднаної територіальної громади від штрафів
за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів;
порівняння стану благоустрою міста та сіл громади з відповідним станом у попередні
роки.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту - рішення Гребінківської міської
ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади» буде здійснюватись у відповідності до статті 10
Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено до дати
набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження буде здійснено через рік
після базового відстеження. Періодичне – кожні 3 роки після повторного.
Для здійснення відстеження результативності
використання лише статистичних показників.

регуляторного

акта

планується

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та
кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситися відповідні зміни.

Міський голова

В.І. Колісніченко
Додаток 1
до Аналізу регуляторного впливу проекту
рішення Гребінківської міської ради
«Про затвердження Правил благоустрою
території населених пунктів Гребінківської
міської об’єднаної 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 “01” листопада 2018 р. по “30”
листопада 2018 р.

№

1

Вид консультації (публічні
консультації прямі (круглі столи,
Кількість
наради, робочі зустрічі, тощо),
учасників
інтернет - консультації прямі
консультації,
(інтернет форуми, соціальні мережі
осіб
тощо), запити (до підприємців,
експерті, науковців тощо)
Робочі наради та зустрічі
(опитування)

6

Основні результати консультацій

Обговорено проблемні питання у сфері
благоустрою територій та вироблення
дієвих шляхів їх розв’язання, зокрема
отримано інформацію щодо кількості
суб’єктів господарювання, часові

витрати щодо благоустрою

2

Проведення телефонних
консультацій з представниками
суб’єктів господарювання

12

Доведено до відома та ознайомлено
суб’єктів господарювання з проектом
рішення «Про затвердження Правил
благоустрою території населених
пунктів Троїцької селищної ради»

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та
малі):
Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 407 од.,
у тому числі малого підприємництва – 169 од. та мікропідприємництва – 238 од.
Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 40,7% у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив, та мікропідприємництва – 57,3%
(відповідно до таблиці Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання)
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого та мікро- підприємництва на виконання вимог
регулювання
Поряд
ковий
номер

Найменування оцінки

У перший рік
Періодичні (за
(стартовий рік
Витрати за
наступний
впровадження
п’ять років
рік)
регулювання)

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
2
3
4
5

6

7
8

Придбання необхідного обладнання
Додаткових Додаткових Додаткових
(пристроїв, машин, механізмів) – вартість
витрат не
витрат не
витрат не
обладнання
передбачено передбачено передбачено
Процедура повірки та/або постановки на
Додаткових Додаткових Додаткових
відповідний облік у визначеному органі
витрат не
витрат не
витрат не
державної влади чи місцевого самоврядування передбачено передбачено передбачено
Додаткових Додаткових Додаткових
Процедури експлуатації обладнання (витратні
витрат не
витрат не
витрат не
матеріали)
передбачено передбачено передбачено
Додаткових Додаткових Додаткових
Процедури обслуговування обладнання
витрат не
витрат не
витрат не
передбачено передбачено передбачено
Додаткових Додаткових Додаткових
Інші процедури
витрат не
витрат не
витрат не
передбачено передбачено передбачено
Разом, гривень
Формула:
0,00
Х
0,00
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Кількість суб’єктів господарювання, що
повинні виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

407

407

407

0,00

Х

0,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години
Норма робочого часу на тиждень становить 40 годин на тиждень.
Норма робочого часу на 2019рік становить при 40 годинному робочому тижні 1993 години.
Норми тривалості робочого часу на 2019 рік згідно листа Мінсоцполітики від 08.08.2018
№78/0/206-18 «Щодо норми тривалості робочого часу у 2019 році».
Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний
розмір заробітної плати на 01.01.2019 рік становить: 4173,00 грн та 25,13 грн в погодинному
розмірі ( ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 23.11.2018 №2629-VIII)
0,5*25,13*1,2
Процедури отримання первинної інформації
2*1=15,33 грн
про вимоги регулювання
Суб’єкти
підприємницт
Формула:
9
ві (малі
76,65
підприємства
витрати часу на отримання інформації про
169 од. та
регулювання
мікропідприє
мства 238 од.)
0,5 години, 1 раз на рік (ознайомлення з
Витрати часу на отримання інформації про
рішенням)
регуляторний акт

10

11

1)
0,5*25,
13*1,22*52=
Процедури організації виконання вимог
797,12 грн
регулювання
суб’єкти
підприємниц
Формула:
тва (малі
підприємств
витрати часу на розроблення та
а)
1) 3985,6 грн
впровадження внутрішніх для суб’єкта
2) 797,1 грн
2)
0,1*25,
13*1,22*52=
малого підприємництва процедур на
159,42 грн
впровадження вимог регулювання Х
Суб’єкти
вартість часу суб’єкта малого
підприємниц
підприємництва (заробітна плата) Х
тва
оціночна кількість внутрішніх процедур
(мікропідпри
ємства)
Оціночно:
Витрати часу на розробку та впровадження щотижня;
внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу
Для суб’єктів малого підприємництва 0,5
процедур на впровадження вимог
години щотижня;
регуляторного акту
Для суб’єктів мікропідприємництва - 0,1
години щотижня
Процедури офіційного звітування
Формула: витрати часу на отримання
інформації про порядок звітування щодо
регулювання, отримання необхідних форм Даним регуляторним актом процедура не
передбачена
та визначення органу, що приймає звіти та
місця звітності + витрати часу на
заповнення звітних форм + витрати часу на

12

13

14

15

передачу звітних форм (окремо за засобами
передачі інформації з оцінкою кількості
суб’єктів, що користуються формами
засобів – окремо електронна звітність,
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
Витати часу на отримання інформації про
звіт щодо регуляторного акту. Отримання
необхідних форм та визначання органу що
приймає звіти та місця звітності
Витрати часу на заповнення звітних форм
Витрата часу на передачу звітних форм
Оцінка витрат часу на корегування помилок
Процедури суб’єкта щодо забезпечення
процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу
перевірок з боку контролюючих органів Х
вартість часу суб’єкта малого
підприємництва (заробітна плата) Х
оціночна кількість перевірок за рік
Витрати часу на забезпечення процесу
перевірки

Відсутні
Відсутні
Відсутні
Відсутні

Даним регуляторним актом процедура не
передбачена

Відсутні

Даним регуляторним актом інші процедури
не передбачені
1)
15,33+
797,12+0+0+
0=812,45 грн
1) 4062,25
Разом, гривень
(суб’єкти
грн суб’єкти
Формула:
малого
малого
підприємниц
підприємниц
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
тва 169 од.)
тва 169 од.
Х
2)
15,33+
2)873,75 грн
Усього витрат часу суб’єктів малого бізнесу 159,42+0+0+
суб’єкти
на адміністративні процедури виконання
0=174,75 грн
мікропідприє
(суб’єкти
мництва 238
регулювання
мікропідпри
од.
ємництва
238 од.)
Кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні виконати
Кількість суб’єктів малого підприємництва*, вимоги регулювання,
що повинні виконати вимоги регулювання становить 407 од, у тому числі суб’єкти
малого підприємництва – 169 од.
та суб’єкти мікропідприємництва 238 од.
Інші процедури

1)
812,45*169 =
137304,05
грн.
суб’єкти
Сумарно, грн
малого
підприємницт
Формула:
ва;
16 відповідний стовпчик “разом” Х кількість
2)
174,75*
Х
894472,75
238
=
суб’єктів малого підприємництва, що
41590,5 грн.
повинні виконати вимоги регулювання
суб’єкти
(рядок 14 Х рядок 15),
мікропідприє
мництва
Разом 137304,
05+41590,5=
178894,55 грн.
*за даними Державної реєстраційної служби України спостерігається припинення темпів
приросту (кількості)нових та стабілізація темпів ліквідації (припинення) суб’єктів
господарювання
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
Гребінківської
міської
ради
(назва державного органу)

Процедури регулювання
суб’єктів малого
підприємництва
(розрахунок на одного
типового суб’єкта
господарювання малого
підприємництва - за
потреби окремо для
суб’єктів малого та мікропідприємництв)
1 Облік суб’єкта
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання
2 Поточний контроль за
суб’єктом
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання
у т.ч. камеральні
у т.ч. виїзні
3 Підготовка,

Планові
витрати
часу на
процеду
ру

Вартість
Оцінка Оцінка
часу
кількості кількості
співробітни
процеду суб’єктів,
ка органу
Витрати на
р за рік,
що
адміністрування
державної
що
належать
регулювання (за рік),
влади
припада до сфери
грн
відповідної
ють на відповідно
категорії
одного
ї
(заробітна
суб’єкта процедури
плата)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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’єктом господарювання
6.Підготовки звітності за
результатами регулювання
7.Інші адміністративні
процедури
у тому числі
профілактична та
роз’яснювальна робота
щодо дотримання вимог
РА та запобігання
порушення виконання
вимог
Разом за рік
Сумарно за органом
державного регулювання
за 5 років

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

-

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання
Показник

№
1

2

3
4
5

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів
малого підприємництва на виконання
регулювання
Оцінка вартості адміністративних
процедур для суб’єктів малого
підприємництва щодо регулювання та
звітування
Сумарні витрати малого
підприємництва на виконання
запланованого регулювання
Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання суб’єктів малого
підприємництва
Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

Перший рік
регулювання
(стартовий), грн

За п’ять років, грн

0,00

0,00

178894,55

894472,75

178894,55

894472,75

-

-

178894,55

894472,75

5.Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва
щодо запропонованого регулювання.

Враховуючи те, що запропонований строк дії регулювання безстроковий, розрахунок
сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва за п’ять років та розроблення коригуючих
(пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва не проводиться.

Міський голова

В.І. Колісніченко

