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Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України 

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

11.09.2003 № 1160/IV (зі змінами) та Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004р. № 308 (зі змінами). 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати 

шляхом регулювання господарських відносин 

01 лютого 2020 року введено в дію новий Закон України «Про оренду державного 

та комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157-ІХ (далі-Закон), положення якого 

свідчить про повну трансформацію відносин у сфері оренди державного та 

комунального майна. Кардинально змінюється процедура передачі майна в оренду, 

продовження орендних відносин. Запровадження цих процедур передбачається через 

електронний аукціон з використанням електронної торгової системи, змінюється 

процедура визначення вартості об’єкта оренди, також розширено коло суб’єктів, які 

наділені розпорядчими повноваженнями, пропонується систематизувати об’єкти оренди 

за певними переліками. Електронний аукціон - спосіб надання в оренду майна, за яким 

переможцем стає учасник, що в ході торгів в електронній торговій системі ProZorro. 

Продажі запропонував найбільшу орендну плату. Використання електронної торгової 

системи ProZorro може значно підвищити попит на оренду комунального майна завдяки 

сучасним електронним сервісам, дасть можливість дистанційної подачі заяви та 

документів щодо отримання права оренди комунального майна, сприятиме 

забезпеченню прозорості процедури визначення орендаря. 

Законом та постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, передбачено можливість 

для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та 

затвердження нормативних актів щодо комунального майна, з метою врахування 

особливостей управління таким майном. Законом, також передбачено затвердження 

представницьким органом місцевого самоврядування Примірного договору оренди 

(стаття 16), Методики розрахунку орендної плати, в тому числі і орендних ставок, 

Порядку розподілу орендної плати (стаття 17), Порядку виконання контрольних функцій 

(стаття 26), Додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню (стаття 18) тощо. 

Разом з тим, Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

від 18.01.2018 №2269-VIII також передбачає, що об’єкти малої приватизації продаються 

виключно на електронних аукціонах. 

Рішенням Бердичівської міської ради від 29.01.2015 № 1002 «Про затвердження 

Положення про управління комунальним майном територіальної громади м. Бердичева» 

було затверджено також додатки, а саме: орендні ставки за використання нерухомого 

комунального майна, примірний договір оренди, примірний договір оренди іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, примірний договір позички тощо. Проте, ці 

документи не можуть застосовуватись, оскільки не відповідають, а інколи і суперечать 

зміненому законодавству. Внесення змін до вказаних документів, з метою приведення 



їх у відповідність до чинного законодавства є недоцільним з огляду на правила 

нормопроектувальної техніки нормативно-правових документів. Наприклад, 

попереднім законодавством з питань оренди взагалі не передбачалось прийняття таких 

документів, як Порядок виконання контрольних функцій, Перелік підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, використання 

електронної торгової системи для операцій з передачі в оренду та приватизації 

комунального майна.  

Важливість проблеми полягає у забезпеченні і ефективному використанні 

комунального майна, залученні інвестицій та збільшення джерел надходжень 

фінансових ресурсів до бюджету міської територіальної громади. 

Також, слід відмітити, що прямою нормою Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» забороняється передавати державне або 

комунальне майно в безоплатне користування або позичку. 

Отже, на сьогодні, існує необхідність врегулювання процедур управління 

комунальним майном Бердичівської міської територіальної громади на місцевому рівні 

з врахуванням особливостей оренди та приватизації комунального майна, визначених  

чинним законодавством України. 

Відповідним проєктом рішення пропонується затвердити наступний перелік 

документів: 

1. Положення про управління комунальним майном Бердичівської міської 

територіальної громади з додатками, а саме: 
1.1 інформація про потенційний об’єкт оренди; 

1.2 примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, що належить до комунальної власності Бердичівської міської 

територіальної громади; 

1.3 звіт про здійснення періодичного контролю об’єкта оренди; 

1.4 орендні ставки за використання нерухомого комунального майна без 

проведення аукціону; 

1.5 розрахунок орендної плати за базовий місяць; 

1.6 примірний договір про закріплення комунального майна на праві 

господарського відання; 

1.7  примірний договір про закріплення комунального майна на праві оперативного 

управління; 

1.8 примірний договір відповідального зберігання.  

2. Додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально  

важливі послуги населенню Бердичівської міської територіальної громади. 

Прийняття даного рішення забезпечить правове врегулювання процедур 

управління комунальним майном нежитлового фонду Бердичівської міської 

територіальної громади, з врахуванням норм Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про 

приватизацію державного і комунального майна», «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», що сприятиме залученню інвестицій, як наслідок - 

отримання додаткових надходжень до бюджету міської територіальної громади. Будуть 

врегульовані особливості оренди, приватизації комунального майна його передачі в 

господарське відання, оперативне управління, на відповідальне зберігання, а також 

пов’язаних з усім цим операцій. 

Основні групи на які проблема справляє вплив: 



 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Держава в особі органів місцевого самоврядування + - 

Суб’єкти господарювання. + - 

у тому числі суб’єкти малого підприємства + - 

 

Враховуючи вищевикладене, проблему неможливо розв’язати за допомогою 

діючих регуляторних актів та ринкових механізмів. З цією метою розроблено проєкт 

рішення Бердичівської міської ради «Про затвердження Положення про управління 

комунальним майном Бердичівської міської територіальної громади».  

Проєкт регуляторного акта розроблено у відповідності до вимог Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального 

майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, «Про 

затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу» від 10.05.2018 №432 з 

врахуванням положень Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів.  

2. Цілі державного регулювання 

Прийняття регуляторного акта дасть можливість правового врегулювання відносин 

у сфері управління та господарського використання комунального майна Бердичівської 

міської територіальної громади ефективним його власником, орендарем, користувачем 

або зберігачем. 

Як результат розвиток конкурентного середовища, забезпечення прозорості 

процесів управління майном, підвищення контролю за ефективністю використання 

комунального майна, додаткові надходження до бюджету міської територіальної 

громади. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

3.1 Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 

Збереження 

ситуації, яка існує 

на цей час 

Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, 

чинне Положення про управління комунальним майном Бердичівської 

міської ради не відповідає чинному законодавству з питань оренди та 

приватизації комунального майна, зокрема: не передбачає механізму 

передачі майна в оренду або приватизації способом проведення 

електронного аукціону через електронну торгову систему. 



   
 

3.2 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави  

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Збереження ситуації, 

яка існує на цей час 

Відсутні 

Передача в оренду та 

приватизація комунального 

майна територіальної громади 

буде пов’язана зі значними 

ускладненнями, у зв’язку з 

відсутністю відповідного 

правового врегулювання. 

Альтернатива 2. 

Прийняття 

запропонованого 

проєкту рішення 

1.  Підвищиться ефективність управління 

комунальним майном територіальної 

громади.  

2. Будуть врегульовані особливості 

оренди, приватизації комунального 

майна його передачі в господарське 

відання, оперативне управління, на 

відповідальне зберігання, а також 

пов’язані з усім цим операції. 

Відсутні 

   
 

3.3 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Збереження ситуації, 

яка існує на цей час 

Відсутні 

Відсутність правового врегулювання 

процедури приватизації 

комунального майна та передачі його 

в оренду може призвести до 

збільшення кількості звернень, скарг 

та витрат робочого часу на їх 

розгляд.  

Альтернатива 2. 

Прийняття 

запропонованого 

проєкту рішення 

1. Забезпечить правове 

врегулювання процедур 

управління комунальним майном 

нежитлового фонду Бердичівської 

міської територіальної громади на 

місцевому рівні з врахуванням 

особливостей оренди та 

приватизації комунального майна 

та в межах, дозволених чинним 

Відсутні 

Альтернатива 2. 

Прийняття 

запропонованого 

проєкту рішення 

Зазначена альтернатива дозволить досягти встановлених цілей 

регулювання. 

Прийняття регуляторного акта дасть можливість правового 

врегулювання відносин у сфері управління та господарського 

використання комунального майна Бердичівської міської територіальної 

громади ефективним його власником, орендарем, користувачем або 

зберігачем. 

Як результат розвиток конкурентного середовища, забезпечення 

прозорості процесів управління майном, підвищення контролю за 

ефективністю використання комунального майна, додаткові надходження 

до бюджету міської  територіальної громади. 

 



законодавством України.  

2. Забезпечує прозорість процесів 

управління майном, підвищення 

контролю за ефективністю 

використання комунального 

майна, додаткові надходження до 

бюджету міської територіальної 

громади. 
 

3.4 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання* 
Показник Великі 

Середні 

Малі 

Мікро 

Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

4 59 63 

Питома вага групи у 

загальній кількості, відсотків 
6 94 100,0 

* на прикладі орендних відносин щодо комунального майна за даними стосовно 

кількості укладених договорів оренди комунального майна станом на 01.03.2021.  

Оцінка впливу проведена без урахування договорів оренди, укладених з 

орендарями відповідно до вимог п.14 Методики розрахунку орендної плати за 

комунальне майно та пропорції її розподілу затвердженого рішенням Бердичівської 

міської ради від 29.01.2015 № 1002 «Про затвердження Положення про управління 

комунальним майном територіальної громади м. Бердичева». 

   
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Збереження ситуації, 

яка існує на цей час 

Відсутні 

1. Невідповідність 

правового регулювання 

процедур управління 

комунальним майном, 

зокрема, приватизації та 

орендних відносин на 

місцевому рівні та не 

врахування особливостей 

оренди комунального 

майна в межах, 

дозволених новим 

Законом. 

2.Накопиченого 

неліквідного 

комунального майна. 

Альтернатива 2. 

Прийняття 

запропонованого 

проєкту рішення 

1. Забезпечить правове регулювання 

процедури управління комунальним 

майном Бердичівської міської 

територіальної громади на місцевому рівні 

з врахуванням особливостей визначених 

чинним законодавством України.  

2. Надасть можливість інтерактивної 

участі до процедур оренди та приватизації, 

що сприятиме залученню більшої 

кількості потенційних інвесторів. 

Відсутні 



3. Сприятиме додатковим надходженням 

до бюджету міської територіальної 

громади. 

 

Сумарні витрати за альтернативами Річна сума 

витрат, грн. 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до аналізу впливу регуляторного 

акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і 

середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») 

361,20 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва згідно з додатком 1 до аналізу впливу регуляторного 

акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і 

середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)  

361,20 

 

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 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 балу 

Альтернатива 1. 

Збереження ситуації, яка існує  

на цей час 
1 

Є недоцільним, оскільки не 

дозволить досягти цілей 

регулювання (проблема 

продовжує існувати). 

Альтернатива 2. 

Прийняття запропонованого 

проєкту рішення 
4 

Цілі прийняття регуляторного 

акта можуть бути реалізовані 

повною мірою. 

 

Рейтинг 

результат

ивності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтуванн

я відповідного 

місця 

альтернативи 

у рейтингу 

Альтернат

ива 1. 
Відсутні 

1.Не дозволить досягти цілей 

державного регулювання, 

оскільки, чинне Положення 

про управління комунальним 

майном Бердичівської міської 

ради не відповідає чинному 

законодавству з питань 

оренди та приватизації 

комунального майна, а саме: 

Проблема 

продовжить 

існувати. 



  

не передбачає механізму 

передачі майна в оренду або 

приватизації шляхом 

проведення електронного 

аукціону через електронну 

торгову систему. 

 

Альтернат

ива 2. 

Прийняття регуляторного акта дасть 

можливість правового врегулювання 

відносин у сфері управління та 

господарського використання 

комунального майна Бердичівської 

міської територіальної громади 

ефективним його власником, 

орендарем, користувачем або 

зберігачем. 
Як результат розвиток 

конкурентного середовища, 

забезпечення прозорості процесів 

управління майном, підвищення 

контролю за ефективністю 

використання комунального майна, 

додаткові надходження до бюджету 

міської територіальної громади. 

Відсутні 

Цілі прийняття 

регуляторного 

акта можуть 

бути 

реалізовані 

повного мірою. 

    

Рейтинг 

Аргумент щодо переваг обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на 

дію запропонованого регуляторного 

акта 

Альтернатива 1. Є недоцільним,  оскільки не 

дозволить досягти цілей 

регулювання 

 

- 

Альтернатива 2. Цілі прийняття регуляторного акта 

можуть бути реалізовані повного 

мірою 

 

На дію регуляторного акта можуть 

справити вплив зміни чинного 

законодавства України 

 

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

проблеми. 

  Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна 

розв’язати проблему: 

 прийняття запропонованого проєкту рішення; 

 інформування громадськості Бердичівської міської територіальної громади 

щодо прийняття регуляторного акта, шляхом опублікування його на 

офіційному сайті Бердичівської міської ради та в ЗМІ; 

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. 

  Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог 

регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу 



місцевого самоврядування. 

 Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у 

загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, 

становить 94%, у зв’язку з чим, здійснено розрахунок витрат на запровадження 

державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 2 до аналізу 

впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).  

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання 

його чинності. У разі змін до положень чинного законодавства України до даного 

регуляторного акта можуть бути внесені зміни. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може 

бути охарактеризовано наступними прогнозними показниками результативності: 

Прогнозні показники результативності регуляторного акту 

Назва показника результативності 2021 рік 

Кількість укладених договорів, одиниць 5 

Кількість площ, що перебувають в оренді, м. кв. 5000 

Площа приватизованого майна, м. кв. 1000 

Надходження коштів від приватизації комунального майна до бюджету 

міської територіальної громади, тис. грн. 

300,0  

Розмір надходжень від орендної плати до бюджету міської територіальної 

громади, тис. грн. 

         2 000,0  

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після 

набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення 

повторного відстеження результативності акта. 

Повторне відстеження буде проводитися через рік, але не пізніше ніж через два 

роки після набрання чинності регуляторним актом, з використанням показників 

результативності. 

 Періодичне відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня 

закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

Метод проведення відстеження результативності: 

Статистичний, порівняння. 

 

 

Начальник відділу  

комунальної власності                             Таміла ПАВЛІШИНА 
 

 

 



Додаток 1 

до аналізу впливу регуляторного акта 

 

ВИТРАТИ  

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акту 
По альтернативі 1 

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 

0 0 

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 

млн. гривень 

0 0 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та 

поданням звітності державним органам, гривень 
0 0 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних 

санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 

0 0 

5 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 

0 0 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 

товари тощо), гривень 
0 0 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, 

гривень 
0 0 

8 Інше (уточнити), гривень 

Витрати на отримання інформації про регуляторний 

акт: 

30 хв. (0,5 год.) * 36,11 грн. = 18,06грн. 

18,06 90,30 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), 

гривень 

18,06 90,30 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на яких буде поширено 

регулювання, одиниць 

4 4 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого 

та середнього підприємництва, на виконання 

регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 

10), гривень 

72,24 361,20 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання 

Вид витрат У перший рік Періодичні (за 

рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання / підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

- - - 



 

Вид витрат Витрати на сплату податків та 

зборів 

(змінених/нововведених) (за 

рік) 

Витрати за 

п'ять років 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення необхідності у 

сплаті податків/зборів) 

- - 

Вид витрат Витрати* на 

ведення обліку, 

підготовку та 

подання 

звітності (за рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій за 

рік 

Разом за 

рік 

Витрати за 

п'ять років 

Витрати, пов'язані із веденням обліку, 

підготовкою та поданням звітності 

державним органам (витрати часу 

персоналу) 

- - - - 

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації). 

 

Вид витрат Витрати* на 

адмініструванн

я заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій та 

усунення 

виявлених 

порушень (за 

рік) 

Разом за рік Витрати за 

п'ять років 

Витрати, пов'язані з 

адмініструванням заходів 

державного нагляду 

(контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, 

виконання рішень/приписів 

тощо) 

- - - - 

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації. 

 

Вид витрат Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур 

(витрати часу, 

витрати на 

експертизи, 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо на 

дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 

страхові поліси 

(за рік - 

стартовий) 

Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати за 

п'ять років 

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) 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські товари 

тощо) 

- - - 

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 

найманого персоналу (за рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати, пов'язані із наймом 

додаткового персоналу 
- - 

 
Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання 

Вид витрат У перший рік Періодичні (за 

рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання / підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

- - - 

 

Вид витрат Витрати на сплату податків та 

зборів (змінених/нововведених) 

(за рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення необхідності 

у сплаті податків/зборів) 

- - 

 

Вид витрат Витрати* на 

ведення обліку, 

підготовку та 

подання 

звітності (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій за рік 

Разом за рік Витрати за 

п'ять років 

Витрати, пов'язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та поданням 

звітності державним 

органам (витрати часу 

персоналу) 

- - - - 



* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації). 

 

 

Вид витрат Витрати* на 

адмініструванн

я заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій та 

усунення 

виявлених 

порушень (за 

рік) 

Разом за рік Витрати за 

п'ять років 

Витрати, пов'язані з 

адмініструванням заходів 

державного нагляду 

(контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, 

виконання рішень/приписів 

тощо) 

- - - - 

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації. 

 

Вид витрат Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур 

(витрати часу, 

витрати на 

експертизи, 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо на 

дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 

страхові поліси 

(за рік - 

стартовий) 

Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати за 

п'ять років 

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) 

 

- - - - 

 

Вид витрат 

 

За рік (стартовий) 

 

Періодичні (за 

наступний рік) 

 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські товари 

тощо) 

- - - 



 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 

найманого персоналу (за рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати, пов'язані із наймом 

додаткового персоналу 
- - 

 

По альтернативі 2 

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), 

млн. 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 незалежних/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 (уточнити), гривень 

Витрати на отримання інформації про регуляторний 

акт: 

30 хв. (0,5 год.) * 36,11 грн. = 18,06 

18,06 90,30 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), 

гривень 

18,06 90,30 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на яких буде поширено 

регулювання, одиниць 

4 4 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого 

та середнього підприємництва, на виконання 

регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 

10), гривень 

361,20 361,20 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання 

Вид витрат У перший рік Періодичні (за 

рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 
- - - 



обслуговування, навчання / підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

 

Вид витрат Витрати на сплату податків та 

зборів (змінених/нововведених) 

(за рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення необхідності 

у сплаті податків/зборів) 

- - 

 

Вид витрат Витрати* на 

ведення обліку, 

підготовку та 

подання звітності 

(за рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій за рік 

Разом за рік Витрати за 

п'ять років 

Витрати, пов'язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та поданням 

звітності державним органам 

(витрати часу персоналу) 

- - - - 

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації). 

 

Вид витрат Витрати* на 

адмініструванн

я заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій та 

усунення 

виявлених 

порушень (за 

рік) 

Разом за рік Витрати за 

п'ять років 

Витрати, пов'язані з 

адмініструванням заходів 

державного нагляду 

(контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, 

виконання рішень/приписів 

тощо) 

- - -  

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації. 

Вид витрат Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур 

(витрати часу, 

витрати на 

експертизи, 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо на 

дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 

страхові поліси 

(за рік - 

стартовий) 

Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати за 

п'ять років 



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) 

- - - - 

 

 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські товари 

тощо) 

- - - 

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 

найманого персоналу (за рік) 

Витрати за п'ять 

років 

Витрати, пов'язані із наймом 

додаткового персоналу 
- - 

 

 

 

 

Начальник відділу  

комунальної власності                             Таміла ПАВЛІШИНА 
 

 

 

 

  



Додаток 2 

до аналізу впливу регуляторного акта 
 

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 (далі - СМП) не проводилися, оскільки даним проєктом рішення 

Бердичівська міська рада реалізує передбачену законодавством можливість, для 

представницьких органів місцевого самоврядування, самостійного розроблення та 

затвердження нормативних актів щодо врахування особливостей управління 

комунальним майна, в межах визначених чинним законодавством України. 

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

      кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 59 

одиниць; 

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

господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 94 відсотки.   

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

 

Порядкови

й 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) 
- - - 

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 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Інші процедури (уточнити) - - - 

6 Разом, гривень 

Формула:(сума рядків  

1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

0,00 Х 0,00 

7 Кількість суб’єктів господарювання, 

що повинні виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

59 

8 Сумарно, гривень 59 х 0,00 = 0,00 грн. 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання 

1год. *36,11грн. 

= 36,11 грн. 

36,11 грн. 180,55 грн. 



(1 година для вивчення 

регуляторного акта) 

10 Процедури організації виконання 

вимог регулювання (надання 

необхідних документів) 

2 год. * 36,11 

грн. = 72,22грн. 

72,22 грн. 361,10 грн. 

 

11 Процедури офіційного звітування    

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 
   

13 Інші процедури (уточнити) - - - 

14 Разом, гривень 108,33 грн. 108,33 грн. 541,65 грн. 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

59 

16 Сумарно, гривень 6391,47 6391,47 31 957,35 

 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2021 

становить: 6000грн. та 36,11грн. у погодинному розмірі. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого 

підприємництва не передбачені. 

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 

підприємництва на виконання регулювання 
0,00 0,00 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур 

для суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

6391,47 31 957,35 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 

виконання запланованого  регулювання 
6391,47 31 957,35 

4 Бюджетні витрати  на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

0,00 0,00 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 
6391,47 31 957,35 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання неможливо, оскільки такі заходи не 

передбачено Законами України «Про оренду державного та комунального майна» та 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 
 

Начальник відділу  

комунальної власності                             Таміла ПАВЛІШИНА 
 


