
АНАЛІЗ 

регуляторного впливу проекту рішення Ірпінської міської ради 

«Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради в новій редакції» 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Ірпінської міської ради «Про 

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради в новій редакції» підготовлений відповідно до вимог законів 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про адміністративні послуги», «Про 

дозвільну систему в сфері господарської діяльності, «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням Примірного регламенту центру 

надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2013 № 588 (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 

Назва регуляторного акту: проект рішення Ірпінської міської ради «Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради в новій редакції». 

Регуляторний орган: Ірпінська міська рада. 

Розробник документа: управління надання адміністративних послуг та по роботі зі 

зверненнями громадян виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

Контактний телефон: +38(04597)56-0-56. 

1. Визначення проблеми, що пропонується розв'язати шляхом державного 

регулювання. 

Для отримання адміністративних послуг суб'єкти господарювання та населення 

вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках 

отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними 

працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних 

послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, 

клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє 

формуванню в суспільстві негативного іміджу влади. 

Необхідність прийняття рішення Ірпінської міської ради «Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради в новій редакції»  дасть змогу розв'язати проблеми та недоліки об'єктивного та 

суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних 

послуг на території Ірпінської  міської ради: 

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг; 

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають 

адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого 

документа як результату надання адміністративної послуги; 

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної 

кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін 

отримання адміністративної послуги; 

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають 

адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг; 

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних 

послуг. 

            Основні групи (підгрупи) на які проблема має вплив: 

Групи (підгрупи) так ні 

Громадяни +  



Держава +  

Суб'єкти господарювання, у тому числі, суб'єкти малого підприємництва +  

2. Визначені цілі державного регулювання 

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання 

адміністративних послуг громадянами, суб'єктами господарювання, забезпечення 

відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. 

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання 

адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги на 

території Ірпінської міської ради шляхом створення та функціонування Центру надання 

адміністративних послуг (далі - Центр). 

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії 

суб'єктів звернення, суб'єктів надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, 

установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання 

встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі: 

- забезпечить можливість отримання суб'єктами господарювання та населенням 

адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних 

умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором та 

державним реєстратором; 

- забезпечить вільний доступ суб'єктам господарювання та населенню до 

інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних 

послуг, в тому числі послуг дозвільного характеру, а також до інформації про стан, хід та 

результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах; 

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або 

відсутності безпосереднього спілкування суб'єктів звернень з представниками 

адміністративних органів; 

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість 

їх надання; 

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, 

посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних 

послуг за принципом «організаційної єдності». 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів. 

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

забезпечення 

регулювання. 

Альтернатива введення в дію запропонованого акта є актуальною та 

дозволить досягти встановлених цілей. Даний проект відповідає 

принципам державної регуляторної політики та потребам у розв'язанні 

визначеної проблеми у цілому. Крім того, це сприятиме забезпеченню 

ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що 

дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності 

інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, 

неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу 

надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх 

надання, доступності та зручності для суб'єктів звернень, раціональної 

мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються 

для отримання адміністративних послуг. 



Альтернатива 2 

відсутність 

регулювання. 

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей 

неможливе, так як відсутній чіткий порядок організації роботи та 

взаємодії учасників Центру, органів виконавчої влади, установ, їх 

посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації 

надання переліку адміністративних послуг у Центрі. Від такої 

альтернативи необхідно відмовитись. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. Оцінка впливу на 

сферу інтересів держави. 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

забезпечення 

регулювання 

Зміцнення довіри до влади за рахунок 

прозорості дій; реалізація державної 

політики у сфері малого підприємництва 

Відсутні 

Альтернатива 2 

відсутність 

регулювання 

Відсутні. Зазначений нормативно-

правовий акт не буде 

відповідати вимогам чинного 

законодавства 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян. 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  

забезпечення 

регулювання 

Забезпечення громадян якісними 

адміністративними послугами 

не передбачені 

Альтернатива 2  

відсутність 

регулювання 

не передбачені не передбачені 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання. 

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього 

регуляторного акта складає - 11137. 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів господарювання, що 

підпадають під дію регулювання, 

одиниць 

27 60 194 10856 11137 

Питома вага групи у загальній кількості, 

відсотків 

1 1 1 97 100 

      

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  

забезпечення регулювання 

Можливість в законодавчому полі 

отримати якісні адміністративні 

послуги, досягнення рівності всіх 

заявників перед законом. 

Незначні 

операційні 

витрати 

Альтернатива 2  

відсутність регулювання 

Відсутні, оскільки проблема 

залишається не вирішеною. 

Відсутні 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та 

забезпечує досягнення встановлених цілей. 

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству та сприяє покращенню 

результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. 

 



4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілі 

Зазначена форма державного регулювання немає альтернатив, оскільки згідно із 

Законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері 

господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» чітко визначено порядок надання адміністративних послуг. 

Для вирішення проблеми приймається проект рішення сесії Ірпінської міської ради 

«Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради в новій редакції».   

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності  

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідності бала 

Альтернатива 1 

забезпечення 

регулювання 

         4 Цілі прийняття регуляторного акта, які 

можуть бути досягнуті повною мірою, 

проблема більше існувати не буде. 

Альтернатива 2 

відсутність 

регулювання 

1 Невідповідність принципам 

регуляторної політики, проблеми 

продовжують існувати 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обгрунтування відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1 

забезпечення 

регулювання 

забезпечення 

громадян 

якісними 

адміністративни

ми послугами 

операційні Створення для споживачів 

адміністративних послуг ефективного 

механізму доступу до адміністративних 

послуг, прозорості процедури та 

легкості отримання результату. 

Альтернатива 2 

відсутність 

регулювання 

відсутні відсутні У разі залишення ситуації без змін 

досягнення визначених цілей не 

можливе, так як на місцевому рівні 

відсутній чіткий порядок організації 

роботи та взаємодії учасників Центру - 

адміністратора, органів виконавчої 

влади, установ, їх посадових та 

службових осіб, задіяних у забезпеченні 

організації надання переліку 

адміністративних послуг у Центрі. 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх чинників 

на дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

забезпечення 

регулювання 

Забезпечення громадян якісними 

адміністративними послугами. 

Вплив зовнішніх факторів на дію 

регуляторного акта не 

очікується. 

Альтернатива 2 

відсутність 

регулювання 

Неприйняття акта не вирішує 

проблеми у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Падіння рейтингу міста у сфері 

надання адміністративних 

послуг, збільшення кількості 

звернень громадян. 

 

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить 

стабілізувати стан ринку адміністративних послуг, не допускаючи погіршення якості 

послуг, або припинення їх надання. Затвердження цього регуляторного акту забезпечить 

досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття. 

 

 



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

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Регламенту Центру, 

яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб'єктами 

господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 

якості їх надання, забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. 

Механізм дії - запропонований регуляторний акт спрямований на безпосереднє 

розв’язання визначеної проблеми, а саме: впорядкування організації роботи Центру, дій 

адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб'єктами звернень та суб'єктами надання 

адміністративних послуг шляхом приведення Регламенту роботи Центру у відповідність до 

вимог чинного законодавства. 

Відповідно до вимог регуляторної політики проект рішення міської ради для 

обговорення та отримання зауважень та пропозицій від усіх зацікавлених сторін буде 

розміщено на офіційному сайті міської ради. 

Враховуючи, що Регламент Центру встановлюється шляхом публічного обговорення, 

то цей Регламент буде визначений з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. 

Контроль за встановленим Регламентом може здійснюватися як державними органами, на 

які покладено ці функції, так і громадськими організаціями. 

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм 

взаємодії адміністратора, державного реєстратора, органів виконавчої влади, установ, їх 

посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних 

послуг у Центрі. 

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної 

регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, 

передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки. 

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

розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 

повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

На дію регуляторного акту можуть вплинути такі економічні зовнішні фактори як: 

підвищення розміру вартості земельних ділянок, мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму, тощо, при яких розмір плати за надання адміністративних послуг 

буде переглянутий. 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту. 

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне 

матеріальне становище суб'єктів господарювання може призвести до відмови від 

провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи 

інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно 

підвищитись. 

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних 

комп'ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість 

діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг 

громадянами, суб'єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання 

адміністративних послуг. 

Проект рішення не містить дискримінаційних або таких, що обмежують конкуренцію 

норм. 

Виконання даного рішення не потребує додаткових витрат з коштів Державного, 

обласного та місцевих бюджетів, крім планових витрат на утримання Центру. 

Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані з розробкою 

регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по 

відстеженню результативності.  



Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акта (розробка, 

оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету, становить 2 місяці. При витраті 1 повного 

робочого дня в тиждень на кожний етап, за весь термін матимемо – 8 годин на регуляторні 

процедури. Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата на 2019 рік, яка 

становить 4173,00 грн., що у погодинному розмірі складе 25,14 грн.). 

Управління надання адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради: 

Процедура 

регулювання суб’єктів 

малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб’єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика ОМС 

(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 

адміністру

вання 

регулюван

ня (за рік), 

гривень 

1.Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

 

0,01 год. 25,14 1 11137 2799,84 

2.Поточний  

контроль за  

суб’єктом  

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

- - - - - 

3.Підготовка,  

затвердження та  

опрацювання,реалізаці

я одного окремого 

акта про порушення  

вимог регулювання 

- - - - - 

4.Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами  

господарювання 

- - - - - 

5.Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

- - - - - 

5.Підготовка звітності 

за результатами  

регулювання 

- - - - - 

Разом за рік - - - - 2799,84 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємства 

 

№ 

п/п 

Назва державного органу Витрати на адміністрування регулювання 

за рік 

1 Управління надання 

адміністративних  

послуг та по роботі зі зверненнями 

громадян 

2799,84 

 



Таким чином, порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження 

регуляторного акта, маємо загальний позитивний соціально - економічний ефект та робимо 

висновок про доцільність прийняття Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Ірпінської міської ради. 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акту не обмежений у часі. Цей акт 

розрахований на довгострокову дію і набирає чинності з дня наступного за днем його 

оприлюднення. 

Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що 

на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на 

сьогодні не є реальними. 

Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть 

вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі. 

8. Визначення показників результативності 

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися: 

- кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися 

дія акту; 

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів 

господарювання та фізичних осіб; 

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності 

надають адміністративні послуги у Центрі; 

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акту; 

- кількість наданих адміністративних послуг; 

- середній термін розгляду звернення; 

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання 

адміністративні послуг. 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта 

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу 

регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде 

здійснюватись статистичним методом, шляхом збору та обробки інформації роботи 

зазначеного Центру та соціологічним методом, шляхом анкетування споживачів 

адміністративних послуг (щодо зручності отримання громадянами та суб'єктами 

господарювання адміністративних послуг через Центр та рівня інформованості суб'єктів 

господарювання щодо основних положень регуляторного акту). 

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, 

які звертаються за отриманням адміністративних послуг та дозвільних документів. 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом 

проведення базового, повторного та періодичних відстежень його результативності. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься до дня 

набуття його чинності. 

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але 

не пізніше двох років, за результатами якого можливо здійснити порівняльний аналіз 

базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних 

питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання 

заходів повторного відстеження результативності цього акта. 



У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом 

внесення відповідних змін у регуляторний акт. 

Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність 

регуляторного акта. 

Проведення відстеження результативності даного регуляторного акта покладено на 

управління надання адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громодян 

Ірпінської міської ради. 

Результати відстеження після їх здійснення будуть оприлюднені в засобах масової 

інформації та/або на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради в порядку, встановленому 

чинним законодавством. 

Начальник управління надання адміністративних  

послуг та по роботі зі зверненнями громадян  Главацька Ю.О. 

 

 

Тест 

малого підприємництва (М-тест) 

 

1. 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 01.06.2019 р. по 

27.06.2019 р. 

 
Порядковий 

номер 

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 
консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1 Опитування суб’єктів малого підприємництва 22 Зауважень щодо 
прийняття зазначеного 

регуляторного акта не 

отримано 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів підприємництва: 

 

Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: всього 

11137 (одиниць); 

питома вага суб’єктів підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких справляє вплив 100 %, (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на 

сферу інтересів суб’єктів господарювання») 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання вимог регулювання 

Витрати суб’єктами малого підприємництва на виконання вимог регулювання не 

передбачаються. 

 

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

 
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів підприємництва на виконання регулювання 

№ 

п/п 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 
регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 
рік) 

Витрати за 

п’ять років 

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 
Формула:кількість необхідних одиниць 

обладнання Х вартість одиниці 

- - - 

2 Процедури повірки та/або постановки на 

відповідний облік у визначеному органі 

- - - 



державної влади чи місцевого самоврядування 
Формула:прямі витрати на процедури повірки 

(проведення первинного обстеження) в органі 

державної влади + витрати часу на процедуру 

обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу 
суб’єкта малого підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість процедур обліку за 

рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання 
одному суб’єкту малого підприємництва 

3 Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали) 
Формула:оцінка витрат на експлуатацію 
обладнання (витратні матеріали та ресурси на 

одиницю обладнання на рік) Х кількість 

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту 
підприємництва 

- - - 

4 Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування) 
Формула:оцінка вартості процедури 
обслуговування обладнання (на одиницю 

обладнання) Х  кількість процедур  технічного 

обслуговування на рік на одиницю обладнання 
Х  кількість необхідних одиниць обладнання 

одному суб’єкту підприємництва 

- - - 

5 
*Інші процедури (уточнити): 

- - - 

6 Разом, гривень 
Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

- - - 

7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць 
11137 12000 13000 

8 Сумарно, гривень 
Формула:відповідний стовпчик “разом” 
Х  кількість суб’єктів підприємництва, що 

повинні виконати вимоги регулювання  

- - - 

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 (0,5год.) Х вартість 

часу суб’єкта  підприємництва (56,78 грн./год.*) 
 (*середня заробітна плата на території 

м.Ірпінь на 1.06.2019 р. –9426 грн. поділити на 

середню тривалість робочого часу 166 
годин/місяць) 

0,5год. (час, що 

витрачається 
суб’єктами 

господарюванн

я на пошук та 
ознайомлення в 

мережі 

інтернет) х 
56,78= 

 

28,39 

28,39 28,39 

10 Процедури організації виконання вимог 

регулювання 
Формула:Витрати часу на розроблення та 
організацію внутрішніх для суб’єкта 

господарювання процедур впровадження вимог 

регулювання  

- - - 

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, звітність до органу, 

поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат 

часу на корегування (оцінка природного рівня 
помилок)) Х вартість часу суб’єкта 

підприємництва (заробітна плата) Х оціночна 

кількість оригінальних звітів Х кількість 
періодів звітності за рік 

12 Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок 
Формула:витрати часу на забезпечення процесу 
перевірок з боку контролюючих органів (0 год.) 

вартість часу суб’єкта підприємництва (0 

грн./год.)  

- - - 

13 Інші процедури (уточнити) - - - 

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

28,39 28,39 28,39 

15 Кількість суб’єктів підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць 
11137 12000 13000 

16 Сумарно, гривень 
Формула:відповідний стовпчик “разом” Х 
кількість суб’єктів підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 

15) 

28,39 х 11137= 

 
316179,43 

х 28,39 х 

13000= 
369070,00 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва. 
Процедура 
регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на 
одного типового 

суб’єкта 

господарювання 
підприємництва) 

Планові 
витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 
співробітника 

органу 

державної влади 

відповідної 
категорії 

(заробітна плата) 
грн./год. 

Оцінка 
кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 
на одного 

суб’єкта 

Оцінка 
кількості  суб

’єктів, що 

підпадають 

під дію 
процедури 

регулювання 

Витрати 
на 

адмініст

рування 

регулюв
ання* (за 

рік), 

гривень 

1.Облік суб’єкта 

господарювання, 

що перебуває у 
сфері регулювання 

0,01 год. 25,14 1 11137 1 х 0,01 

х25,14 х 

кількість 
суб’єктів 

(середня 

заробітна 
плата Х на 

кількість 

витрат часу 
на процедуру 

Х кількість 

суб’єктів 

господарюван
ня, що 

підпадають 

під дію 
регулювання) 

2799,84 
2. Поточний 

контроль за 
суб’єктом 

господарювання, 

що перебуває у 
сфері регулювання, 

_ _ _ _ _ 



утому числі: 
- камеральні 
- виїзні 
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 

- - - - - 

7. Інші 

адміністративні 
процедури 

(уточнити): 

- - - - - 

Разом за рік Х Х Х Х 2799,84 

Сумарно за п’ять 

років 
Х Х Х Х 2799,84 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів середнього, малого та мікро підприємництва, 

що виникають на виконання вимог регулювання 
Порядк
овий 

номер 

Показник Перший рік 
регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів підприємництва на 

виконання регулювання 
- - 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для 
суб’єктів підприємництва щодо виконання 

регулювання  

316179,43 316179,43 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 
316179,43 316179,43 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 

суб’єктів підприємництва 
2799,84 2799,84 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання 
318979,27 318979,27 

 

Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо 

запропонованого регулювання. 

Для суб'єктів малого підприємництва - отримувачів процедур дозвільного характеру, 

корегуючим (пом’якшувальним) заходом є можливість задовольнити підприємницький 

інтерес до розвитку підприємницької діяльності шляхом удосконаленого порядку подачі 

документів на отримання дозвільних документів та адміністративних послуг через Центр, 

запровадження замовлень адміністративних послуг в режимі он-лайн, отримання 

компетентних консультацій, тощо. Уніфіковані вимоги регуляторного акта сприятимуть 

підвищенню ділової активності у місті, забезпеченню активного розвитку приватної 

ініціативи, зростанню прибутків бізнесу і, як результат, покращення соціально-економічних 

показників розвитку громади. 


