
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Ірпінської міської ради 

«Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь (в новій редакції)» 
 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання 

вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації 

проекту рішення Ірпінської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь (в новій редакції)», як регуляторного акту. 

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття 

регуляторного акта 

Потреба в урегулюванні відносин у сфері зовнішньої реклами на території м. 

Ірпінь у відповідність чинному законодавству, виникла у зв'язку з дією у сфері 

реклами наступних нормативно-правових актів: 

- Закон України «Про рекламу»; 

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; 

- Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.03. № 2067. 

- Рішення № 29 від 15.08.2017 року по справі № 893/31-р-02-05-15 

адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України. 

Неврегульованість на місцевому рівні порядку розміщення зовнішньої 

реклами може призвести до виникнення ситуацій неоднозначного застосування 

норм чинного законодавства, створення невизначених ситуацій щодо правового 

статусу розміщення зовнішньої реклами на території м. Ірпнь, обґрунтованості 

отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних 

конструкцій. 

Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив є розповсюджувачі 

реклами та виконавчі органи міської ради, які застосовують норми чиного 

законодавства з питань зовнішньої реклами.  

Прийняття рішення, яке досконально регламентує порядок отримання 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного 

законодавства в галузі зовнішньої реклами надасть можливостей щодо виключення 

ситуацій, пов'язаних з виникненням заборгованості перед бюджетом міста, 

прозорості нарахування та отримання плати за право тимчасового розміщення 

об`єктів зовнішньої реклами, неофіційними витратами розповсюджувачів 

зовнішньої реклами та створить прозору систему прийняття рішень виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково 

забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на 

вчинення відповідних власних повноважень та суб`єктів господарювання. 

Суб’єкти, на яких проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громодяни +  

Держава +  



Суб’єкти господарювання, у тому 

числі суб’єкти малого 

підприємництва 

+  

 

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття 

рішення Ірпінської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м.Ірпінь (в новій редакції)», а саме затвердження Порядку в 

новій редакції, що є базовим документом та створить сучасне правове поле для 

подальшого розвитку та впорядкування рекламної сфери у місті Ірпінь. 

 

II. Цілі регулювання 

Метою даного регулювання є приведення порядку розміщення зовнішньої 

реклами на території міста Ірпінь у відповідність з Типовими правилами 

розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.12.2003 р. № 2067, Законом України «Про рекламу» та іншими 

нормативно-правовими актами, а також виконання вимог рішення № 29 від 

15.08.2017 року по справі № 893/31-р-02-05-15 адміністративної колегії Київського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

Цілями регулювання є: 

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування 

розміщення та функціонування зовнішніх рекламних засобів, відповідність 

технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста;  

- встановлення прозорого порядку та умов надання, внесення змін, 

погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території 

міста; 

- ефективне використання ресурсів територіальної громади міста; 

- створення бази даних законно встановлених об’єктів зовнішньої реклами в 

м.Ірпінь; 

- запобігання самочинного та безоплатного розміщення конструкцій 

зовнішньої реклами на території міста; 

- упорядкування плати за надання у користування місць розташування 

рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності; 

- контроль виконавчим комітетом міської ради за розміщенням реклами в 

м.Ірпінь. 
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання: 
1.1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 

Залишення існуючої 

ситуації 

Не забезпечує досягнення цілей правового регулювання у 

звязку з невідповідністю у повному обсязі існуючого 

Порядку вимогам чинного законодавства України. 

Альтернатива 2. 

Прийняття 

регуляторного акта 

Забезпечує досягнення цілей правового регулювання щодо 

встановлення дієвої системи контролю за дотриманням 

порядку розміщення зовнішньої реклами; 

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми. 

 

 



1.2. Оцінака вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

- Оцінка впливу на сферу інтересів держави: 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Залишення існуючої 

ситуації 

відсутні альтернатива є 

неприйнятною, оскільки не в 

повному обсязі відповідає 

вимогам чинного 

законодавства України  

Альтернатива 2. 

Прийняття 

регуляторного акта 

дотримання вимог чинного 

законодавства; 

 

правильне застосування 

чинних нормативних та 

законодавчих актів з питань 

розміщення зовнішньої 

реклами; 

 

створення дієвоє системи 

контролю за розміщенням 

зовнішньої реклами. 

Витрати на оприлюднення 

регуляторного акта 

 

- Оцінка впливу на сферу інтересів громодян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Залишення існуючої 

ситуації 

відсутні відсутні 

Альтернатива 2. 

Прийняття 

регуляторного акта 

отримання інформаційних послуг 

від реклами;  

 

врахування вимог безпеки 

дорожнього руху при розміщенні 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів.. 

відсутність інформації про 

товари і послуги. 

 

- Оцінка впливу на сферу інтересів сібєктів господарювання 

Кількість субєктів господарювання, що підлягають під дію регулюлювання 

цього регуляторного акта визначити кількісно наразі неможливо. Проект рішення 

розповсюджується тільки на сферу інрересів субєктів господарювання, які надають 

рекламні послуги або матимуть намір на розміщення реклами власної 

господарської діяльності на території м. Ірпінь. 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість субєктів 

господарювання, що підлягають 

під дію регулювання, одиниць 

1 0 55 64 120 

Питома вага групи у загальні 

кількості, відсотків 

2 0 45 53 Х 

 

 



Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Залишення існуючої 

ситуації 

відсутні Витрати особистого часу; 

Обовязкові фінансові 

витрати, повязані із 

запровадженням 

регуляторного акту.  

Альтернатива 2. 

Прийняття 

регуляторного акта 

дотримання вимог чинного 

законодавства; 

 

правильне застосування 

чинних нормативних та 

законодавчих актів з питань 

розміщення зовнішньої 

реклами; 

 

створення дієвоє системи 

контролю за розміщенням 

зовнішньої реклами. 

Витрати особистого часу; 

Сплата за право тимчасового 

використання місць для 

розташування засобів 

зовнішньої реклами. 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного 

способу досягнення цілей 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності (за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1. 

Залишення існуючої 

ситуації 

1 уразі залешення існуючого Порядку 

проблема продовжуватимеіснувати, що 

не забезпечить досягнення поставлених 

цілей 

Альтернатива 2. 

Прийняття 

регуляторного акта 

4 затвердження Порядку дозволить 

повністю досягнути поставлених цілей, 

проблема буде вирішена 

 

За рейтингом результативності найбільш оптимальним способом досягнення 

цілей є Альтернатива 2 - Прийняття рішення Ірпінською міською радою 

регуляторного акта «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в 

м. Ірпінь (в новій редакції)». 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обгрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Прийняття 

проекту 

регуляторного 

акта 

дотримання вимог 

чинного 

законодавства 

України; 

 

Витрати робочого 

та особистого часу 

учасників 

процедури 

Альтернатива є 

найоптимальнішою 

оскільки 

забезпечує повне 

досягнення цілей, 



правильне 

застосування 

чинних 

нормативних та 

законодавчих актів 

з типань 

розміщення 

зовнішньої 

реклами; 

 

створення дієвої 

стстеми контролю 

за розміщенням 

зовнішньої 

реклами. 

вирішення 

проблем та 

відповідає вимогам 

регуляторної 

політики 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги 

обраної 

альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1. 

Залишення існуючої 

ситуації 

ситуація залишиться без 

змін, проблема не 

вирішується 

Х 

Альтернатива 2. 

Прийняття регуляторного 

акта 

дозволяє повністю досягнути 

поставлених цілей 

регулювання без будь-яких, 

пов’язаних з 

запровадженням 

регуляторного акту, витрат 

державного і місцевого 

бюджетів та обов’язкових 

витрат суб’єктів 

господарювання 

змінна чинного 

законодавства 

 

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати механізми 

надання, переоформлення, продовження дозволів, скоригує розміщення 

рекламоносіїв в місті та регламентує порядок справляння та контролю за 

надходженням платні за користування місцем, що перебуває у комунальній 

власності, для розміщення об`єктів зовнішньої реклами та надасть змогу виконати 

вимоги адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України згідно рішення № 29 від 15 серпня 2017 року 

по справі № 893/31-р-02-05-15.  

Запропонований механізм дії акта, відповідає принципам державної 

регуляторної політики, а саме доцільності, адекватності, ефективності, 

збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування 

громадської думки. 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розвязання визначеної проблеми 

Впровадження рішення Ірпінської міської ради «Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь (в новій редакції)» після його 



прийняття має здійснювати єдиний дозвільний порядок розміщення зовнішньої 

реклами на території міста Ірпінь та будуть досягнуті цілі зазначені у пункті 2 

цього Аналізу. 

Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість суб`єктів 

підприємницької діяльності щодо розміщення об`єктів зовнішньої реклами на 

території міста Ірпеня, встановлюються чіткі процедурні умови, підвищується 

прогнозованість (передбачуваність процесу), зменшуються потенційні витрати 

міського бюджету внаслідок нераціонального та неперспективного використання 

території міста, унеможливлює затягування питань, пов`язаних з процедурою 

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.  

Для впровадження цього акта необхідно здійснити такі організаційні заходи: 

1. Оприлюднити регуляторний акт; 

2. встановити контроль за дотриманням прийнятого рішення; 

3. провести аналіз регуляторного впливу з використанням М-Тесту; 

4. провести заходи з відстеження результативності. 

 

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

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

 
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 25,13 грн.). 

КП «Контроль благоустрою міста» 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 

0,5 год. 25,13 1 120 1507,80 

2.Поточний контроль 

за суб’єктом  

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

- - - - - 

3.Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання, 

- - - - - 



реалізація 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 - - - - 1507,80 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємства 

 

№ 

п/п 

Назва державного органу Витрати на адміністрування регулювання 

за рік 

1 КП «Контроль благоустрою міста» 

виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 

1507,80 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Рішення Ірпінської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м.Ірпінь (в новій редакції)», є регуляторним нормативно – 

правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до 

застосування на території м.Ірпінь та строк дії якого необмежений.  

 

VІII. Визначення показників результативності регуляторного акта 

Прийняття регуляторного акту сприятиме удосконаленню системи відносин 

між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання у сфері 

розміщення зовнішньої реклами та збільшенню надходжень до міського бюджету. 

 

XI. Визначення заходів, за допломогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта буде 

використовуватися статистичний метод шляхом збору та аналізу даних за 

відповідний період.  

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись відповідно до 

статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та буде проведено: 

- базове відстеження результативності регуляторного акта – до дня набрання 

чинності регуляторного акта;  

- повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше, як 

через рік після набрання чинності регуляторного акту; 

- періодичне відстеження результативності регуляторного акта – через три 

роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження. 
 

 



Начальник  

КП «Контроль благоустрою»     Є.В. Алєксєєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 01.02.2019 р. по 

01.03.2019 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 

30 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 

120 (одиниць); 

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

господарювання, на яких проблема справляє вплив 98%, (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 

120 120 120 

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 (1 год.) Х вартість 

часу суб’єкта підприємництва (55,33 грн./год.*) 

 (*середня заробітна плата на території 

м.Ірпінь на 1.01.2019 р. – 9296,0 грн. поділити 

на середню тривалість робочого часу 166 

годин/місяць) 

1 год. (час, що 

витрачається 

суб’єктами 

господарюванн

я на пошук та 

ознайомлення в 

мережі 

інтернет) х 

55,33 = 

55,33 

55,33 55,33 

10 Процедури організації виконання вимог 

регулювання 

Формула: Витрати часу на розроблення та 

організацію внутрішніх для суб’єкта 

господарювання процедур впровадження вимог 

регулювання  

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, 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 

0 0 0 



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) 

55,33 55,33 55,33 

15 Кількість суб’єктів підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць 

120 120 120 

16 Сумарно, гривень 

Формула: відповідний стовпчик “разом” Х 

кількість суб’єктів підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 

15) 

55,33 х 120 = 

 

6639,6 

х 55,33 х 

120= 

6639,6 

 

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 

1 год. 25,13 

(середня 

заробітна плата 

спеціаліста 

відповідної 

категорії) 

1 120 1 х 1 х 25,13 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) 

3015,60 

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 3015,60 

Сумарно за п’ять 

років 

Х Х Х Х 3015,60 

 

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  

6639,6 6639,6 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 

6639,6 6639,6 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 

суб’єктів підприємництва 

3015,60 3015,60 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання 

9655,20 9655,20 

 

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання не має потреби, оскільки витрати на виконання 

запланованого регулювання – ознайомлення із первинною інформацію про розміри, 

мінімальні. 

 


