
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту  рішення Руськополянської сільської ради « Про обмеження 

споживання  та продажу  алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, 

тютюнових виробів, електронних сигарет на території Руськополянської 

сільської територіальної громади» 

   Даний  аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) підготовлений  

відповідно до вимог Законів України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, та пального», «Про засади державної регуляторної політики в 

сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв, 

популяризації здорового способу життя, посилення профілактичного впливу і 

протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення. 

 І. Визначення проблеми 

 Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується 

Законами України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»,  «Про 

захист прав споживачів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень 

встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових».  

 Проте, проблема громадського порядку, безпеки і тиші в вечірній та 

нічний час доби біля закладів торгівлі та ресторанного господарства, 

алкоголізму, негативного впливу споживанння алкогольних напоїв на 

здоров’я громадян, особливо молоді  залишається актуальною.  

 Як показує аналіз режимів роботи закладів торгівлі, в яких здійснюється 

продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, основна частина 

закладів працює за погодженим режимом роботи з 8-00 до 22-00 години. 

Біля об’єктів, які здійснюють свою діяльність у населених пунктах 

громади після 22.00 години,  мають місце випадки порушень громадського 

спокою, пошкодження майна територіальної громади, засмічення території 

громади, вчинення громадянами правопорушень в стані алкогольного 

сп’яніння.  

  Виникає потреба вирішення питання обмеження шкідливого впливу 

споживання алкогольних напоїв, популяризації  здорового способу життя, 

посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та 

алкоголізму серед населення, зменшення кількості  адміністративних 

правопорушень, скоєних в стані алкогольного спяніння. 

Враховуючи вищевикладене, Руськополянською сільською радою 

рішенням від 26 лютого 2021 року № 5-11/VIІІ доповнено  план підготовки 

проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 



Руськополянської сільської ради на 2021 рік та відповідно розроблено проект  

рішення Руськополянської сільської ради «Про обмеження споживання  та 

продажу  алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, 

електронних сигарет на території Руськополянської сільської територіальної 

громади». 

Беручи до уваги, що надходження від сплати акцизного податку до 

сільського бюджету за три попередніх роки зростає, а саме: 2019р. – 657 

473,53 грн., 2020 – 784 404,36 грн., 2021р. – 1 100 000,00 грн., можна зробити 

висновок, що на території Руськополянської ТГ споживання  та продаж 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, 

електронних сигарет теж збільшується. 

Адміністративні протоколи за ч.2 ст. 156 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (продаж алкогольних напоїв неповнолітнім 

особам) відповідно : 2019 рік –3; 2020 року - 5. 

Також, за інформацією патрульної поліції в Руськополянській ТГ, 

більшість даних правопорушень трапляються з 20-00 до 08-00. Це призводить 

до погіршення криміногенної ситуації в селах. Характерні правопорушення: 

бійки, грабежі, сімейні сварки, конфлікти сусідів, порушення правил тиші, 

хуліганство. Більшість нетверезих водіїв була зупинена патрульними саме в 

нічний час, а відсоток скоєння ДТП водіями в стані сп’яніння складає 11% 

від загальної кількості. 

  

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Органи місцевого самоврядування + - 

Суб'єкти господарювання, + - 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва + - 

 Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, 

діючих регуляторних актів,  тому потребує прийняття рішення ради. 

  

II. Цілі регулювання 

 

            Цілями регуляторного акту  є : 

 зменшення кількості адміністративних  та кримінальних 

правопорушень в громаді в нічний час доби та покращення  стану 

громадського порядку, безпеки громадян; 

 запобігання надмірного вживання алкогольних напоїв серед громадян, 

профілактика та протидія проявам пияцтва та алкоголізму; 

 сприяння формуванню у мешканців громади, насамперед у молоді, 

пріоритету здорового, тверезого способу життя. 



  

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Відсутність регулювання (далі - 

Альтернатива 1) 

Дана альтернатива не передбачає 

будь-яких дій зі сторони органу 

місцевого самоврядування та залишає 

існуючу ситуацію без змін. 

Забезпечення регулювання  шляхом 

обмеження в часі та просторі 

реалізації суб’єктами господарювання 

алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, пива (крім безалкогольних), 

вин столових, тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах, а також їх 

споживання громадянами 

 (далі  - Альтернатива 2) 

Альтернатива передбачає введення 

обмеження продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, пива (крім 

безалкогольних), вин столових, 

тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних 

сигаретах, а також їх споживання 

громадянами, з метою посилення 

профілактики та протидії проявам 

пияцтва та алкоголізму серед 

населення громади 

  

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

 Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива  

1 
Відсутні  

Збільшення кількості 

правопорушень в громаді 

Альтернатива 

2 

Забезпечення виконання 

вимог чинного 

законодавства . 

Дотримання 

громадського порядку. 

Покращення стану 

здоров’я населення, 

зокрема дітей  та 

підлітків. 

Впровадження проекту рішення не 

потребує виділення коштів з 

міського бюджету. Дія 

регуляторного акта 

можливо призведе до 

незначного зменшення 

надходжень від акцизного 

податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів та 

податку на доходи фізичних осіб 

(в разі скорочення штату) до 

місцевого бюджету. 

Сумарно за 2020 рік до сільського 



бюджету надійшло 784 404,36 грн. 

акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів. 

 

  

Оцінка впливу на  інтереси громадян 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 

1 
Відсутні 

Підвищення рівня небезпеки в 

нічний час доби. Погіршення 

стану здоров’я населення через 

наслідки зловживання 

алкогольними напоями. 

Альтернатива 

2 

Покращення 

громадського порядку в 

громаді. Зменшення  

кількості захворювань, 

спричинених негативним 

впливом споживання 

алкогольних напоїв, рівня 

алкогольної залежності 

серед населення, 

особливо серед молоді. 

 

1. Незначні часові незручності 

при придбанні алкогольних 

напоїв.  

2. Обмеження можливості 

придбання окремими 

особами алкогольних напоїв 

в нічний час доби. 

3. Можливе скорочення частки 

працівників у випадку 

прийняття суб’єктом 

господарювання рішення 

про припинення торгівлі в 

нічний час.* Орієнтовний 

розмір можливого 

скорочення працівників 

серед суб’єктів, яким видано 

ліцензію на право роздрібної 

торгівлі алкогольними 

напоями – 0,22%. 

4. Відсутні витрати 

  За даними Руськополянської сільської ради станом на 01.01.2021 рік  на території 

громади діють: 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають під 

дію регулювання, 

одиниць* 

0 0 0 490 490 

Питома вага групи 0 0 0 100 100 



у загальній 

кількості, % 

 

 

 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 

1 

Сталий дохід від продажу 

алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів 

Відсутні  

Альтернатива 

2 

-Рівнозначні умови в 

частині реалізації через 

роздрібні мережі 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових, пива (крім 

безалкогольного), 

тютюнових виробів.  

 

- Зменшення випадків 

порушень громадського 

порядку та тиші особами, 

які перебувають у стані 

алкогольного сп’яніння, у 

нічний час.  

-  Профілактика та 

протидія проявам пияцтва, 

зокрема, надмірного 

вживання алкоголю серед 

молоді. 

 - Зменшення випадків 

псування майна 

підприємств роздрібної 

торгівлі алкогольної 

продукції громадянами, які 

перебувають у стані 

алкогольного сп’яніння, у 

нічний час. 

- Часткове зменшення прибутку 

від реалізації алкогольних напоїв 

тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних 

сигаретах. Виготовлення 

інформаційних матеріалів щодо 

обмеження часу та території 

продажу алкогольних напоїв 

-  Часові витрати на отримання 

інформації про даний 

регуляторний акт.  

- Виникає необхідність 

примусового внесення змін в 

господарську діяльність. 

- Дія регуляторного акту може 

призвести до зменшення 

товарообороту та можливого 

скорочення 10% працівників. 

Орієнтовний розмір можливого 

зменшення товарообороту 

суб’єктів господарювання, які 

підпадають під дію 

регуляторного акту становить 

2%, що в розрізі загальної 

структури суб’єктів, яким видано 

ліцензію на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями 

становить 0,08%. 

 

 

 

 



Витрати на одного суб’єкта господарювання підприємництва, які виникають 

внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта) Розрахунок вартості 1 

людино-години: Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-

годинному робочому тижні – 1993 години. Для розрахунку використовується 

розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2021 року – 6000,0 грн., 

у погодинному розмірі –36,11 грн. (ст. 8 Закону України «Про Держаний 

бюджет України на 2021 рік»).  

Порядковий 

номер 

Витрати За перший рік За п’ять років 

1 Витрати на придбання 

основних фондів, 

обладнання та 

приладів, сервісне 

обслуговування, 

навчання/ підвищення 

кваліфікації персоналу 

тощо, гривень 

- - 

2 Податки та збори 

(зміна розміру 

податків/зборів, 

виникнення 

необхідності у сплаті 

податків/зборів), 

гривень 

  

3 Витрати, пов’язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та 

поданням звітності 

державним органам, 

гривень 

  

4 Витрати, пов’язані з 

адмініструванням 

заходів державного 

нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних 

санкцій, виконання 

рішень/приписів 

тощо), гривень 

  

5 Витрати на отримання 

адміністративних 

послуг (дозволів, 

  



ліцензій, сертифікатів, 

атестатів, погоджень, 

висновків, проведення 

належних/обов’язкових 

експертиз, 

сертифікації, атестації 

тощо) та інших послуг 

(проведення наукових, 

інших експертиз, 

страхування тощо), 

гривень 

6 Витрати на оборотні 

активи (матеріали, 

канцелярські товари 

тощо), гривень 

  

7 Витрати, пов’язані із 

наймом додаткового 

персоналу, гривень 

  

8 -  Інше: - витрати на 

отримання первинної 

інформації про вимоги 

регулювання;  

- витрати на 

виготовлення 

інформаційного 

оголошення про 

заборону продажу 

алкогольних напоїв 

відповідно до 

регуляторного акта; 

 - недоотримання 

прибутку, гривень 

18,06 (0,5 

год.х36,11 грн.)  

 

 

72,22 (2 

год.х36,11 грн.)  

 

 

 

47085,0 

11,20 225,0 

235425,0 

9 Разом (сума рядків: 

1+2+3+4+5+6+7+8), 

гривень 

47141,2  235661,2 

10 Кількість суб’єктів 

господарювання 

великого та середнього 

підприємництва, на 

яких буде поширено 

регулювання, одиниць 

7 7 



11 Сумарні витрати 

суб’єктів 

господарювання 

великого та середнього 

підприємництва, на 

виконання 

регулювання (вартість 

регулювання) (рядок 9 

х рядок 10), гривень 

329988,4 1649628,4 

 

 

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 1 

1 – цілі прийняття 

регуляторного акту не 

можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує 

існувати) 

Альтернатива  2   3  

Усі важливі аспекти 

проблеми будуть 

врегульовані 

  

Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні 

Альтернатива не 

сприяє вирішенню 

поставлених цілей. 

Проблема продовжує 

існувати 

Альтернатива 2 

Забезпечення 

виконання вимог 

чинного 

законодавства. 

Покращення стану 

громадського порядку, 

покращення стану 

Відсутні 

Усі важливі аспекти 

проблеми будуть 

врегульовані, 

альтернатива 

відповідає вимогам 

чинного 

законодавства, сприяє 



дитячого та 

підліткового здоров’я, 

репродуктивного 

здоров’я населення, 

зниження рівня 

алкогольної залежності 

Мінімізація соціальних 

наслідків від 

надмірного вживання 

алкогольних напоїв. 

вирішенням 

соціальних проблем, 

пов’язаних з 

вживанням алкоголю, 

збалансовує інтереси 

сільської влади, 

громадян та суб’єктів 

господарювання 

  

Рейтинг  

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 

1  
Не забезпечується  досягнення цілей  

Не відповідність 

вимогам чинного 

законодавства 

Альтернатива 

2 

Альтернатива є результативною, 

збалансовує інтереси сільської влади, 

громадян та суб’єктів 

господарювання, відповідає вимогам 

чинного законодавства та сприяє 

вирішенню соціальних проблем, 

пов’язаних із вживанням алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів 

Зміни чинного 

законодавства можуть 

призвести до 

необхідності внесення 

змін до регуляторного 

акта 

  

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної 

проблеми 

       Дія запропонованого регуляторного акта поширюється на суб’єктів 

господарювання , які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах на території Руськополянської 

сільської територіальної громади. 

Вказану проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішення 

сесії Руськополянської сільської ради « Про обмеження споживання  та 

продажу  алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, 

електронних сигарет на території Руськополянської сільської територіальної 

громади». 

Зі сторони влади громади для реалізації вимог регуляторного акта 

необхідно забезпечити інформування громадськості та суб’єктів 

господарювання в сфері торгівлі алкогольними напоями, тютюновими 

виробами про проект регуляторного акта  через розміщення повідомлення 



про оприлюдення проєкту регуляторного акта на офіційному веб-сайті 

Руськополянської сільської ради та відповідно інформацію про прийняте 

рішення сільської ради. 

Суб’єктам господарювання для забезпечення вимог регуляторного акта  

рекомендується виготовлення інформаційних матеріалів для розміщення в 

об’єктах торгівлі про обмеження в часі продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових для  інформування 

покупців. 

Після прийняття регуляторно акта прогнозується  покращення стану 

громадського порядку в громаді,  зменшення кількості правопорушень, 

вчинених в стані алкогольного сп’яніння та покращення безпеки  громадян, 

зменшення фактів порушень законодавства в сфері торгівлі алкогольними 

напоями, привернення уваги громадськості до проблеми надмірного 

вживання алкогольних напоїв, сприяння формуванню у мешканців громади, 

насамперед у молоді, пріоритету здорового, тверезого способу життя, 

запобігання надмірного споживання алкогольних напоїв серед громадян, 

покращення стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного 

здоров’я населення громади.  

  

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 

         

До аналізу регуляторного впливу розроблено М-тест (Тест малого 

підприємництва), оскільки суб’єктів малого підприємництва у загальній 

кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, 

більше 10%. 

  

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного 

законодавства або з інших причин, до регуляторного акта можуть бути 

внесені зміни та доповнення. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

  

Показниками результативності дії регуляторного акту є: 

1) кількость випадків адміністративних правопорушень за порушення вимог 

ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в 

громадських місцях у п’яному вигляді), за порушення вимог ст. 173 КУпАП 

(дрібне хуліганство) та за порушення вимог ст. 173-2 КУпАП (вчинення 

насильства в сім`ї), яке вчиняється в стані алкогольного сп`яніння;  



            2) кількість об’єктів торгівлі, в яких зафіксовано  факти продажу 

алкогольних напоїв в заборонений час доби та в межах території, де діють 

обмеження; 

           3) загальна кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями на території громади ; 

           4)  кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких 

поширюється дія  акта; 

           5)  розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами 

господарювання, пов’язаними  з виконанням вимог акта; 

          6)  рівень проінформованості  суб’єктів господарювання та фізичних 

осіб з основними положеннями   акта; 

          7)  розмір надходжень до  державного та місцевого бюджетів  і 

державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта; 

           8) формування у мешканців громади, насамперед у молоді, пріоритету 

здорового, тверезого способу життя; 

           9) створення належних правових, організаційних та соціальних умов 

для реалізації політики запобігання  проявам пияцтва та алкоголізму в 

громаді. 

 

 Прогнозні значення показників результативності дії регуляторного акта 

Назва показника факт за 

2020 р. 

очікувано за 

2021 р. 

прогноз на 

2022 р. 

прогноз на 

2023 р. 

1. Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

на яких 

поширюється дія 

акта, осіб 

29 29 19 19 

2. Кількість 

діючих, виданих 

Головним 

управлінням ДПС 

у Черкаській 

області ліцензій на 

право роздрібної 

торгівлі 

алкогольними 

напоями на 

території громади 

343 474 473 470 

3. Розмір коштів і 

час, що 

витрачатиметься 

 54,17 грн. 1,5 

год. 

0 грн. 0 год. 0 грн. 0 

год.  



суб’єктами 

господарювання, 

пов’язаними з 

виконанням вимог 

акта (в середньому 

на одного суб’єкта 

господарювання), 

грн./год. 

4.Кількість 

правопорушень та 

злочинів, скоєних у 

стані алкогольного 

сп’яніння, відсоток 

25 39 35 25 

5. Кількість 

захворювань (на 10 

тисяч населення):  

- загальна 

первинна 

захворюваність 

алкоголізмом; 

 - загальна 

розповсюдженість 

алкоголізму серед 

населення  

 

 

 

2,3 

  

 

135,8 

 

 

 

2,3  

 

 

135,8 

 

 

 

2,2  

 

 

135,0 

 

 

 

2,2  

 

 

135,0 

6. Кількість 

зафіксованих 

порушень заборони 

торгівлі пивом 

(крім 

безалкогольного), 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями, винами 

столовими 

суб’єктами 

господарювання 

(крім закладів 

ресторанного 

господарства) з 23-

00 до 08-00 години 

в межах громади 

  7 5 

 



IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Стосовно регуляторного акта Руськополянської сільської  ради буде 

здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності 

в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до 

дня набрання чинності цим регуляторним актом.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 

через один рік після набрання чинності. 

Періодичні відстеження  результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься раз на  кожні  три  роки, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності  цього  акта.   

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься 

статистичним методом.  

  Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – 

підприємці, юридичні особи. 

  

              Сільський голова                            О.Г. Гриценко 

                                             

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                        Додаток  1 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест) 

  

1. Консультації з представниками 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 01.03.2021р. по 

10.03.2021р. 

 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі 

столи, наради, робочі 

зустрічі тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій 

1. 

Робочі наради та зустрічі з 

суб'єктами підприємницької 

діяльності, жителями 

Руськополянської сільської 

ради 
20 

Обґрунтування  доцільності   

прийняття рішення про 

встановлення обмежень щодо 

продажу та споживання 

алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів. 

Обговорено оцінку впливу 

регуляторного акта в рамках 

проведення аналізу 

регуляторного впливу. 

2 

Телефонні консультації 

5 

- отримано інформацію щодо 

необхідних ресурсів, а саме 

їх витрат (витрат часу, 

трудових витрат, грошових та 

матеріальних) для їх 

виконання; 

- здійснено уточнення 

процедур для виконання 

регулювання. 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі):  

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 490 

(одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва – 490 

(одиниць); 

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

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків). 

 

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

Витрати на одного суб'єкта господарювання малого  підприємництва, які виникають 

внаслідок дії регуляторного акта 

Порядковий 

номер 
Витрати 

За 

перший 

рік 

За 

п'ять 

років 

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



1 
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 
- - 

2 

Процедури повірки та/або постановки на відповідний 

облік у визначеному органі державної влади чи місцевого 

самоврядування 

- - 

3 
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 
- - 

4 

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, 

ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, 

проведення незалежних/обов'язкових експертиз, 

сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення 

наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 

- - 

5 

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів для 

укладання договорів особистого строкового сервітуту), 

гривень 

- - 

6 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень - - 

7 

Кількість суб'єктів господарювання малого 

підприємництва, на яких буде поширено регулювання, 

одиниць 

- - 

8 

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого 

підприємництва, на виконання регулювання (вартість 

регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

0 0 

*Запровадження регуляторного акту не передбачає витрат у суб'єктів господарювання 

малого  підприємництва на придбання обладнання чи проведення експертиз. 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування  

Згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» установлено у 2021 році 

мінімальну заробітну плату у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні. 

 

Порядковий 

номер 
Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати 

за п'ять 

років 

9. 

Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги 

регулювання  

 

 

36,11 грн. 0,0 0,0 

10. 

Процедури організації виконання 

вимог регулювання Формула:  

витрати часу на розроблення та 

впровадження внутрішніх для 

суб’єкта малого підприємництва 

процедур на впровадження вимог 

регулювання Х вартість часу 

суб’єкта малого підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночна 

кількість внутрішніх процедур 

0,0 0,0 0,0  

11. Процедури офіційного звітування 0,0 0,0 0,0  



(витрати часу з підготовки та 

подання документів) 

Не потребує звітності. 

12. 

Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

Формула: 

витрати часу на забезпечення 

процесу перевірок контролюючих 

органів Х вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва 

(заробітна плата)  Х оціночну 

кількість перевірок  

0,0 0,0 0,0 

13. Інші процедури (уточнити) 0,0 - - 

14. 

Разом, гривень. 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

36,11 грн. Х 0,0 

15. 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

490 0,0 0,0 

16. 

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик «разом» Х 

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 14Х рядок 15)  

17693,90 Х 0,0 

  

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання  

суб'єктів малого підприємництва  

Виконавчий комітет Руськополянської сільської  ради  

(назва державного органу) 

 

Процедура 

регулювання 

суб'єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб'єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб'єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва - 

за 

потреби окремо 

Планові 

витрати 

часу на 

процедур

у 

Вартість 

Часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількос

ті 

процеду

р за рік 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюванн

я 

Витрати на 

адмініструван

ня 

регулюваванн

я* (за рік), 

гривень 



для 

суб’єктів малого та 

мікропідприємниц

тв) 

1. Облік суб' єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

1 год. 36,11 1 490 17693,90 

2. Поточний 

контроль за суб' 

єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

1 36,11 1 490 722,00 

камеральні 0,5 год. 18,05 1 20 361,00 

виїзні 0,5 год. 18,05 1 20 361,00 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

1 год. 36,11 4 20 722,20 

4. Реалізація одного 

окремого 

рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання 

1 год. 36,11 1 20 722,20 

5. Оскарження 

одного 

окремого рішення 

суб'єктами 

господарювання 

1 36,11 1 20 722,20 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

- - -  - 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

Разом за рік х х х х 38276,40 

Сумарно за п'ять 

років 
х х х х 191382,00 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 
Показник 

Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п'ять років 

1 
Оцінка "прямих" витрат 

суб'єктів малого 
0  0  



підприємництва на 

виконання регулювання 

2 

Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб'єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання 

регулювання та звітування 

17693,90 17693,90 

3 

Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого 

регулювання 

17693,90 17693,90 

4 

Бюджетні витрати на 

адміністрування 

регулювання 

суб'єктів малого 

підприємництва 

38276,40 191382,00 

5 

Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

55970,30 209075,90 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання 

  

Під час проведеного обговорення та консультацій були визначені орієнтовні 

витрати для суб’єктів малого підприємництва внаслідок дії регуляторного акту, за 

результатами яких передбачається, що орієнтовні витрати є обґрунтованими та помірними 

в зв’язку з чим розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання не пропонується. 

 

 

                      Сільський голова                                          О.Г. Гриценко 
 

 

 

 

 

 


