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Аналіз регуляторного впливу  

до проекту рішення Смілянської міської ради 
«Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця 

комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 

комунального майна м.Сміла» 

 

І. Визначення проблеми 

Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку надання 

орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованого комунального майна м.Сміла» (далі – проект 

рішення) розроблено на виконання вимог Закону України «Про приватизацію 

державного та комунального майна», Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна»  

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного та 

комунального майна»  надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень 

орендованого майна  здійснюється у порядку, визначеному місцевою радою, 

тобто власником комунального майна. На дату розробки зазначеного проекту 

рішення діє відповідний порядок, затверджений виконавчим комітетом від 

13.03.2014 № 79  «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди 

орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень 

орендованого комунального майна м.Сміла», що не відповідає вимогам Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна». Тобто на 

сьогодні такий механізм, визначений власником майна (міською радою),  – 

відсутній.  

На державному рівні відповідний порядок затверджений наказом ФДМУ 

від 25.05.2018  № 686, який визначає процедуру надання орендарю згоди 

орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень 

орендованого державного майна. Вказаний порядок не може бути застосований 

для врегулювання орендних відносин комунальної власності.  Враховуючи 

наведене, наразі існує потреба врегулювання процедури отримання дозволу на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендарями комунального майна, визначеної 

власником майна – міською радою.  

Важливість цієї проблеми обумовлена тим, що оренда майна є одним із 

методів ефективного управління комунальним майном територіальної громади 

міста Сміла та є одним із джерел додаткових доходів міського бюджету. 

Відповідно до п.6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» майнові операції, які здійснюються органами місцевого 

самоврядування з об’єктами права комунальної власності, не повинні 

ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування. Визначення 

міською радою прозорого механізму отримання орендарями комунального 

майна дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень дозволить контролювати 

використання орендованого майна та його збереження. 
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Згідно з даними Управління економічного розвитку виконавчого 

комітету Смілянської міської ради загальна чисельність договорів оренди 

комунального майна становила: 2015 рік – 159 од., 2016 рік – 175 од., 2017 рік – 

182 од., 2018 рік – 177 од.. Кількість орендарів, які отримали дозволи на  

проведення невід’ємних поліпшень:  2015 рік – 3; 2016 рік – 0; 2017 рік – 5; 2018 

рік - 3. Кількість об’єктів комунальної власності, що були приватизовані 

способом викупу орендарем,  який мав право на викуп в зв’язку проведеними 

невід’ємними поліпшеннями: 2015 рік -  2, 2016 рік – 1 , 2017 рік - 1, 2018 рік – 

відсутні. 

В цілому по місту налічується 44 об’єктів нерухомості, які  

використовуються не в повній мірі балансоутримувачами, або взагалі не 

використовуються для потреб ні громади, ні комунальних підприємств 

(закладів, установ), і в той же час не перебувають в оренді. Зокрема, будівлі 

комунальних підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

(10 об’єктів, що не використовуються у виробничій діяльності), а також 19 

об’єктів, що перебувають на балансах управлінь та відділів, взагалі не 

використовуються, що призводить до руйнації майна. Подальше використання 

таких об’єктів можливе тільки після проведення поліпшень.  

Інші об’єкти використовуються балансоутримувачами не повністю, а отже 

існує можливість передачі їх окремих приміщень (частин) в оренду. Причиною 

цього є незадовільний стан об’єктів, що унеможливлює їх подальше 

використання без проведення поліпшення майна.  

Проведення робіт по поліпшенню майна, зокрема таких як: відновлення та 

ремонт систем водопостачання та водовідведення, газопостачання, 

електропостачання та системи вентиляції; будівельно-монтажні  та ремонтні 

роботи, які необхідно виконати з метою відновлення міцності та стійкості 

окремих елементів, цілих конструкцій; підсилення стін, фундаментів, 

перекриття, покрівлі потребує значних коштів. Залучати значні кошти  на 

виконання вищезазначених робіт з міського бюджету економічно недоцільно у 

зв’язку із відсутністю необхідності використання такого майна виключно для 

адміністративних цілей громади. Потенційні орендарі зацікавлені в оренді  

приміщень лише за умови надання їм згоди на здійснення невід'ємних 

поліпшень орендованого комунального майна, без здійснення яких немає 

можливості використання приміщень за призначенням.  

Важливість проблеми, яка буде вирішена при затвердженні Порядку, 

дасть змогу органу місцевого самоврядування здійснювати увесь комплекс дій 

щодо збереження, розвитку та сприяння технічному оновленню та ефективному 

використанню комунального майна, залученню інвестицій та подальшому 

спрямуванні отриманих коштів на покращення інфраструктури міста Сміла, 

зокрема у соціальній сфері, збільшення орендних платежів до місцевого 

бюджету, а також балансоутримувачам у відповідному розподілу орендної 

плати відповідно до  «Методики розрахунку орендної плати та пропорцій її 

розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем». 
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Інформація про основні групи (підгрупи), на які проблема справляє 

вплив, наведено у таблиці. 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни Х  

Держава Х  

Суб’єкти господарювання, Х  

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

Х  

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 

ринкових механізмів: 

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є 

можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного 

регулювання та відповідно до статті 18 Закону України від 18.01.2018 № 2269-

VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» є компетенцією 

міської ради. 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 

діючих регуляторних актів: 
Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих 

регуляторних актів у зв’язку з їх невідповідністю діючому законодавству, 

зокрема, Закону України «Про приватизацію державного та комунального 

майна». 

Отже, для вирішення проблеми необхідно розробити відповідний 

нормативно-правовий акт, а саме, рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна м.Сміла» 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 
 

Основними цілями регулювання є: 

врегулювання орендних відносини між орендарем, орендодавцем та 

балансоутримувачем в частині отримання дозволу на здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованого майна; 

забезпечення наявності будівельних експертиз проектної документації для 

подальшого  проведення поліпшення  комунального майна їх орендарями; 

забезпечення контролю органів, уповноважених управляти комунальним 

майном,  та  балансоутримувачів над проведеними поліпшеннями орендованого 

майна,  їх об’єми та вартості, що будуть враховуватися у разі приватизації 

об’єктів; 

- підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, 

збереження, розвиток та сприяння технічному оновленню та ефективному 

використанню комунального майна, залученню інвестицій; 
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- збільшення орендних платежів до місцевого бюджету та 

балансоутримувачам комунального майна; 

- сприяння надходженню коштів від продажу об’єктів комунальної 

власності. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 

 
Вид 

альтернативи  

Опис альтернативи  

Альтернатива 1 

Прийняття 

рішення міської 

ради 

Запропонований проект рішення дозволить реалізовувати 

повноваження, передбачені Законом України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», та здійснювати ефективне 

управління комунальним майном. 

Альтернатива 2 

Не прийняття 

рішення міської 

ради 

Відсутність Порядку, який врегульовує дане питання, не дозволяє 

здійснювати повноваження органу місцевого самоврядування, 

визначені ст.18 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII 

«Про приватизацію державного і комунального майна» та, в свою 

чергу, здійснювати ефективне управління комунальним майном. 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави  (органу місцевого самоврядування). 

 
Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  - реалізація Законів України: «Про 

приватизацію державного та 

комунального майна», «Про оренду 

державного та комунального майна»; 

- визначення механізму отримання 

орендарями комунального майна 

здійснення невід’ємних поліпшень та їх 

доцільності; - забезпечення оновлення 

комунального майна,  

- забезпечення надходження до 

міського бюджету від оренди та 

приватизації поліпшеного орендарями 

комунального майна (орієнтовно 

100000,0 грн.); 

- створення належних умов для 

залучення потенційних орендарів та 

збільшення надходження орендної 

плати; 

Реалізація рішення не 

потребує залучення 

додаткових коштів з місцевого 

бюджету. Витрати в межах 

мінімальних витрат 

працівником на прийняття 

документів, їх розгляду та 

оформлення відповідного 

рішення, які становлять 4500,0 

грн. на рік 



 

 

5 

5 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

- зменшення зловживань орендарями та 

посадовими особами, що здійснюють 

управління майном  при вирішенні 

питань поліпшення комунального 

майна 

Альтернатива 2  

 

Не передбачаються, оскільки 

встановлення міською радою 

відповідного Порядку передбачено 

вимогами Закону.  

Може призвести до 

збільшення кількості звернень 

та скарг на дії або 

бездіяльність органів 

місцевого самоврядування  та 

витрат робочого часу на їх 

розгляд. Також відсутність 

порядку зменшить кількість 

орендарів, а це в свою чергу  

призведе до зменшення 

надходжень до місцевого 

бюджету від оренди та  

приватизації  майна 

(орієнтовно на 100000,0 грн.)  

та до подальшого  погіршення  

стану комунального майна, 

його руйнації, що спричинить 

матеріальні збитки 

територіальній громаді.  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.  

 
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 
збільшення надходження орендної плати до 

місцевого бюджету, що дозволить вирішувати 

нагальні питання соціального розвитку міста 

Відсутні 

Альтернатива 2 Не передбачаються Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. 

 

Оцінку впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання здійснено з 

урахуванням діючих договорів оренди комунального майна,  орендарями яких є 

суб’єкти підприємництва, що потенційно можуть проводити невід’ємні 

поліпшення комунального майна для подальшої його приватизації (за даними 

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської 

ради).   
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Показник  Великі  Середні  Малі  Мікро  Разом  

Кількість суб’єктів 

господарювання, що підпадають під 

дію регулювання, одиниць 

0 0 12* 0 12 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків  

- 0 100 -   Х 

* - кількість орендарів (суб’єктів підприємництва), які  орендують комунальне майно, що не заборонено до 

приватизації, за виключенням  орендарів – бюджетних  та державних закладів та установ, що орендують 

комунальне майно. 

 

 
Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Визначення чіткого механізму 

отримання дозволу орендарями 

комунального майна на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень та їх доцільності 

Реалізація рішення потребує 

витрати суб’єктів господарювання, 

які передбачають в подальшому 

ідентифікацію поліпшень та їх 

оцінку, захисту майнових прав як 

орендарів, так і балансоутримувачів 

майна, а також витрати з 

ознайомленням порядку та 

підготовкою документації. В 

грошовому еквіваленті прогнозні 

витрати  суб’єктів малого 

підприємництва становлять 

90846,24 грн. на рік (детальний 

розрахунок витрат наведено в М-

Тест). 

Альтернатива 2  

 

Відсутність витрат на 

виготовлення проектно-

кошторисної документації та її 

експертизу для отримання згоди 

на здійснення невід’ємних 

поліпшень 

Неврегульованість процедури 

надання згоди на здійснення 

поліпшень, а також фіксації 

відповідних робіт, як наслідок –

неможливість викупу (приватизації) 

орендованого майна. Відсутність 

права захисту майнових прав 

орендаря.   

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не 

розраховуються, оскільки дане рішення не розповсюджує свою дію на зазначену 

категорію суб’єктів. 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей 

державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного 

способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених 
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цілей. Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки 

ступеня досягнення визначених цілей. 

 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 

 

4 У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною 

мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження 

порядку надання орендарю згоди орендодавця  майна на 

здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна. 

Альтернатива є найбільш оптимальною. 

Альтернатива 2 1 Найменш оптимально: 

- невідповідність чинному законодавству;  

- невизначеність процедури надання орендарю згоди 

орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень 

орендованого майна. 

Рейтинг 

результативності 

 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1 

 

оновлення комунального 

майна та його збереження; 

недопущення зловживань з 

боку орендарів; 

захист майнових прав 

орендарів  та  міської ради; 

набуття суб’єктом 

господарювання права на 

приватизацію об’єкта оренди 

шляхом викупу; 

збільшення надходжень до 

міського бюджету  від оренди 

та приватизації поліпшеного 

майна (орієнтовно 100000,0 

грн.) 

У разі прийняття 

рішення  витрати 

органів місцевого 

самоврядування 

становитимуть 4500,0 

грн. Залучення 

додаткових коштів з 

бюджету не 

передбачається; 

суб’єкти 

підприємництва, які 

орендують 

комунальне майно 

нестимуть грошові 

витрати, пов’язані з 

оформленням 

документації та 

ознайомленням з 

вимогами 

регулювання  - грн. 

90846,24 

У разі прийняття  

регуляторного акта 

задекларовані цілі будуть 

досягнуті повною мірою в 

частині дотримання чинного 

законодавства з питань 

оренди та приватизації.  

Альтернатива 2 Відсутні, оскільки чинні на 

сьогодні нормативно-правові 

акти міської ради та 

виконавчого комітету не 

відповідають вимогам 

законодавства з питань оренди 

та приватизації 

Зменшення кількості 

орендарів, бажаючих 

орендувати 

комунальне майно, що 

спричинить втрати до 

місцевого бюджету у 

вигляді орендних 

платежів та коштів від 

приватизації майна, 

що було поліпшене 

(орієнтовно 100000,0 

грн.) 

 

Не може бути застосований, 

оскільки чинні на сьогодні 

нормативно-правові акти 

міської ради  та виконавчого 

комітету не відповідають 

вимогам законодавства з 

питань оренди та 

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

Запропонований проект рішення: 

передбачає процедуру отримання орендарями комунального майна  

дозволів на  здійснення невід’ємних поліпшень; 

забезпечує можливу гарантію  отримання права викупу орендованого 

майна за певних умов; 

гарантує територіальній громаді збереження комунального майна  та його 

поліпшення.  

Для запровадження цього регуляторного акта будуть здійснені всі 

необхідні заходи, визначені чинним законодавством з питань регуляторної 

політики, в т.ч. його прийняття та відстеження, а також: 

1. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного 

акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті 

міської ради. 

2. Погодження проекту рішення Державною регуляторною службою 

України. 

 

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 

 
Враховуючи, що  питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та 

мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на 

яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, здійснено розрахунок 

витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи / причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на 

дію запропонованого регуляторного 

акта 

Альтернатива 1 

 

Розроблення проекту є єдиним оптимальним 

способом досягнення цілей та  вирішення 

проблеми 

Оцінка можливостей 

запровадження акта та дотримання 

суб’єктами господарювання його 

положень – висока, оскільки 

запровадження Порядку 

забезпечить високу вірогідність 

досягнення поставлених цілей  
Альтернатива 2 Не може бути застосований, оскільки чинні 

на сьогодні нормативно-правові міської ради  

та виконавчого комітету не відповідають 

вимогам законодавства з питань оренди та 

приватизації 

Відсутні 



 

 

9 

9 

підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта - Тест малого підприємництва (додається). 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії  регуляторного акта 

 
Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений 

термін, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер. 

Обмежень строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу розв’язати 

визначені проблеми та досягти цілі державного регулювання на весь період дії 

регуляторного акту.  

У разі змін у діючому законодавстві на державному рівні, які можуть 

вплинути на дію даного регуляторного акту до запропонованого регуляторного 

акту можуть бути внесені зміни, або може бути прийнято новий регуляторний 

акт. 

Термін набрання чинності – наступний день після оприлюднення. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії  регуляторного акта 

 

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується 

встановити такі показники: 

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов'язаних з дією акта; 

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта; 

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

основних положень акта. 

Додаткові показники: 

кількість суб’єктів господарювання, які отримали згоду на здійснення 

невід’ємних поліпшень за відповідний період; 

обсяг проведених поліпшень орендарями; 

кількість об’єктів комунальної власності, в яких проведені  невід’ємні 

поліпшення; 

кількість об’єктів комунальної власності, що були приватизовані 

орендарями, які  отримали право на викуп майна в зв’язку з проведеними  

поліпшеннями. 
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Прогнозні   показники результативності 

 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Прогнозний 

показник 

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і 

державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта; 
грн. 100000,0 

 
кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта; 
од. 12 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами 

господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з 

виконанням вимог акта, а саме; 

  

   розмір коштів грн 90846,24 
   час годин 4 
рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або 

фізичних осіб з основних положень акта. 
% 100 

Додаткові показники:   
кількість суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на 

здійснення невід’ємних поліпшень за відповідний період; 
од 2 

обсяг проведених поліпшень орендарями; грн 205000,0 
кількість об’єктів комунальної власності, в яких проведені  

невід’ємні поліпшення. 
од 2 

кількість об’єктів комунальної власності, що були приватизовані 

орендарями, які  отримали право на викуп майна в зв’язку з 

проведеними  поліпшеннями 

од 1 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Стосовно регуляторного акта буде здійснено базове, повторне та 

періодичне відстеження у терміни, встановлені статтею 10 Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

Відстеження результативності буде здійснено шляхом моніторингу 

кількості наданих погоджень (згоди) орендарям комунального майна  та їх 

вартості. 

Базове відстеження буде здійснено у місячний термін після набрання  

чинності шляхом обробки наявних результатів. 

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності 

актом.  

Періодичне відстеження буде здійснено раз на кожні три роки починаючи 

з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. 

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта 

будуть порівняні із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час 

повторного відстеження. 

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде 

здійснюватись статистичним методом з використанням статистичних даних. 
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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” грудня 2018 р. по “01” лютого 2019 р. 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва:  

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 12 одиниць;  

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб'єктів господарювання, що орендують комунальне майно та  на яких 

проблема справляє вплив: 100 відсотків.  

№ п/п 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  Усні запити, в тому 

числі телефонні дзвінки 

3 За результатом консультацій встановлено, 

що фактичні витрати суб’єктів малого 

підприємництва становили: 

- замовлення та виготовлення проектної 

документації 5000-10000 грн (% від 

кошторисної вартості); 

- замовлення та виготовлення будівельної 

експертизи – 1500-2000 грн; 

Витрати часу – 1-2 години. 

2 Інтернет ресурси – дані 

з  відкритих джерел 

(веб-сайт ProZorro). 

 

1 Станом на 04.12.2018 вартість послуги  

складала 4500,0 грн. – «Послуги з 

інженерного проектування», мінімальна 

вартість послуг з проведення експертиз – 

2970,0 грн. 
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3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

 

Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

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

1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 

0 0 0 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний облік у 

визначеному органі державної влади 

чи місцевого самоврядування 

0 0 0 

3 
Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали) 

0 0 0 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

0 0 0 

5 Інші процедури (уточнити)    

 
1. Витрати на експертизи 

кошторисної частини  проектної 

документації на здійснення 

невід’ємних поліпшень  

2970,0 0 2970,0 

 
2 Консультаційні послуги у галузях 

інженерії та будівництва 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації), грн.. 

4500,0 0 4500 

6 
Разом, гривень 7470,0 Х 7470,0 

7 Кількість суб’єктів господарювання, що 

повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

12 

8 Сумарно, гривень 89640,0 Х 89640,0 

     

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання 

та звітування 

9 Процедури отримання первинної 25,13* 0 25,13 
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* - вважається, що для отримання первинної інформації, суб’єкту малого підприємництва  необхідно  не 

більше 1 години. Мінімальна заробітна плата за годину встановлена станом на 01.01.2019 в сумі 25,13 

грн.; 

** - заробітна плата за години, витрачені на замовлення послуг, подання документації тощо (3 години х 

25,13 = 75,39 грн.) 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 
Процедура регулювання 

суб`єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб`єкта 

господарювання малого 

підприємництва – за 

потреби окремо для 

суб`єктів малого  та 

мікро-підприємництв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробіт-

ника органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припада-

ють на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюван-

ня 

Витрати на 

адміністру-вання 

регулювання* 

(за рік), гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

(занесення інформації 

до бази даних) 

0,5 год. 37,5 1 12 225,0 

2. Поточний контроль 

за суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

2,5 год. 37,5 1 
12 

 
1125,0 

виїзні перевірки щодо  2,5 год 37,5 1 12 1125,0 

інформації про вимоги регулювання 

10 Процедури організації виконання 

вимог регулювання 

75,39** 0 75,39 

11 Процедури офіційного звітування 0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

0 0 0 

13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0 

14 Разом, гривень 100,52 Х 100,52 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

12 0 12 

16 Сумарно, гривень 

 

1206,24 Х 1206,24 



 

 

14 

14 

Процедура регулювання 

суб`єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб`єкта 

господарювання малого 

підприємництва – за 

потреби окремо для 

суб`єктів малого  та 

мікро-підприємництв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробіт-

ника органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припада-

ють на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюван-

ня 

Витрати на 

адміністру-вання 

регулювання* 

(за рік), гривень 

дотримання графіку 

виконання робіт, 

відповідність 

здійснення 

невід’ємних поліпшень 

проектно-кошторисній 

документації  

 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

– – – – 0 

4. Реалізація одного 

окремого рішення 

щодо порушення 

вимог регулювання 

– – – – 0 

5. Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

– – – – 0 

6. Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

    0 

7. Інші адміністра-

тивні процедури 

(уточнити):  

4 год = 37,5 1 12 2025,0 

прийняття, реєстрація 

заяви, передача 

виконавцю 

15 хв +     

перевірка наданого 

пакету документів 
2 год. +     

за умови виявлення 

недоліків повернення 

на доопрацювання 

разом з супровідним 

листом 

30 хв +     

Оформлення відмови у 

разі наявності підстав 
30 хв +     

підготовка проекту 

відповідного рішення 
30 хв +     



 

 

15 

15 

Процедура регулювання 

суб`єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб`єкта 

господарювання малого 

підприємництва – за 

потреби окремо для 

суб`єктів малого  та 

мікро-підприємництв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробіт-

ника органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припада-

ють на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюван-

ня 

Витрати на 

адміністру-вання 

регулювання* 

(за рік), гривень 

(наказу) та його 

візування 

видача орендарю 

примірника 

прийнятого  рішення з 

супровідним листом, 

або листа з відмовою. 

15 хв.  

 
    

Разом за рік Х Х Х Х 4500,0 

Сумарно за п’ять років – – – – 22500,0 

Примітка: Розрахунок бюджетних витрат проведено з урахуванням середньої  оплати праці однієї години 

роботи головного спеціаліста управління економічного розвитку міської ради, яка станом на 01.01.2019 року 

складає 6000,0 грн.  

 

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

виникають на виконання вимог регулювання 

 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) грн. 

За п’ять років, 

грн 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів 

малого підприємництва на 

виконання регулювання 

89640,0 89640,0 

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

1206,24 1206,24 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 

90846,24 90846,24 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

4500,0 22500,0 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

186192,48 204192,48 



 

 

16 

16 

 

 

5.Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

Розроблення коригуючих заходів не передбачається, оскільки прийняття 

регуляторного акта є обов’язковим виконанням норм Закону України «Про 

приватизацію державного та комунального майна.  

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить орендарям 

гарантований захист їх майнових прав, шляхом отримання згоди на проведення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна і в подальшому отримання 

перспективи на його викуп. 

 

 

 


