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Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Великодимерської 

селищної ради «Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної 

ради від 20.06.2019 року №500 XXV-VII «Про заборону продажу у нічний час 

пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб`єктами господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) на території Великодимерської ОТГ» підготовлений відповідно 

до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 

акта» (із змінами від 16.12.2015 року № 1151) та з метою одержання зауважень і 

пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного 

місяця. 

 

 I. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного 

регулювання. 

Опис проблеми 

Боротьба з надмірним споживанням алкоголю залишається і сьогодні 

актуальною. Адже, щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають 

понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю наша держава займає одне 

з перших місць у світі. Також за даними Всесвітньої організації охорони 



здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед 

дітей та молоді. 

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується 

Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту 

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

«Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями. 

Проте, проблема алкоголізму на даний час залишається актуальною та 

набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів. 

На виконання  ЗУ «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 з метою впровадження державної 

політики щодо попередження вживання серед населення (в т.ч. підлітків, 

молоді) алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу на території 

Великодимерської ОТГ цих товарів, необхідно нормативно врегулювати дане 

питання. 

На теперішній час на підставі прийняття ЗУ № 2376-VIII від 22.03.2018 р., 

яким доповнено ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме п.441 до ст. 

26 виключно до компетенції органів місцевого самоврядування належить 

встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

У даній ситуації виникає необхідність внести зміни до  регуляторного 

акта, який виконуватиме норми ЗУ № 2376-VIII та сприятиме обмеженню 

розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, 

зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного 

сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить 

громадський спокій та порядок. 

Дане рішення покликане активізувати Великодимерську ОТГ на 

допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з 

розумінням і усвідомленням ставитись до виконання нового проєкту рішення. 

    За своїми ознаками цей проєкт рішення селищної ради належить до 

регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські 

відносини між суб’єктами господарювання, територіальною громадою 

Великодимерської ОТГ та селищною радою. 

   З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності проєкт рішення селищної ради розроблено 

Виконавчим комітетом Великодимерської селищної ради для проведення 

процедури оприлюднення та обговорення. 

 

 Основні групи (підгрупи) , на які проблема справляє вплив : 

Групи (підгрупи) Так  Ні  



Громадяни + - 

Органи місцевого 

самоврядування  

+ - 

Суб’єкти 

господарювання, в тому 

числі суб’єкти малого 

підприємництва 

+ - 

 

Для вирішення існуючої проблеми щодо збереження та зміцнення 

здоров’я дітей та молоді міста, пропонується впорядкування обігу алкогольних 

напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території Великодимерської ОТГ 

шляхом заборони їх реалізації з 22:00 до 10:00 години щодня. 

 

 

 

Тип об’єкту торгівлі  

Всього об’єктів, де 

здійснюється продаж 

алкогольних напоїв, пива 

у т.ч. працює у нічний 

час 

 

Магазини, супермаркети, 

стаціонарні тимчасові 

споруди 

 

101 

 

0 

Заклади ресторанного 

господарства 

 

12 

 

12 

 

II. Цілі державного регулювання 

Цим регуляторним актом передбачається досягнення наступних цілей: 

 

 зменшення кількості правопорушень на території Великодимерської ОТГ 

в нічний час; 

  зменшення фактичної кількості злочинів, що скоюються у стані 

алкогольного сп’яніння у нічний час; 

 захист мешканців від негативного впливу шуму на стан здоров’я та 

відпочинок у нічний час; 

 запобігання шкідливому впливу алкоголю на стан здоров’я громадян, 

профілактика та протидія проявам пияцтва, зокрема, надмірного 

вживання алкоголю серед молоді. 

 збереження та зміцнення здоров’я населення; 

 мінімізація соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство; 



 дотримання правил додержання тиші в населених пунктах і громадських 

місцях та захисту населення від шкідливого впливу шуму;  

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 Визначення альтернативних способів  

Вид альтернативи Опис альтернативи  

Альтернатива 1 

Залишити існуючу на даний час 

ситуацію без змін 

Є неприйнятною, оскільки 

щороку збільшується доступність 

продажу алкогольних напоїв та пива і 

відповідно збільшується рівень його 

споживання населенням, особливо 

молоддю та неповнолітніми особами. 

Щороку кількість українців стає 

на 500 тисяч менше. 

400 тисяч людей, вмираючих 

щорічно в Україні, загинули внаслідок 

нездорового способу життя, і 

надмірного споживання алкоголю. 

Згідно з дослідженнями Всесвітньої 

організації здоров’я, 20% українців 

вживають алкоголь в кількості, що 

набагато перевищує норму. Нормою 

вважається до 2 літрів спирту на рік. 

В Україні дуже гостро стоїть 

проблема розладів здоров’я у людей, 

спричинених надмірним уживанням 

алкоголю. Спеціалісти підрахували, 

що 40% смертей чоловіків 

працездатного віку та 22% жінок віком 

від 20 до 64 років є наслідком 

уживання алкоголю 

Зловживання алкоголем, яке 

призводить до формування залежності, 

починається ще в ранньому віці. А до 

18 років стає повсякденною нормою. 

Самий "п'ючий вік" - від 18 до 28 

років. 

Більшість українців починають 

куштувати алкоголь до 13 років. 

 

Альтернатива 2 

Чекати прийняття загальнодержавних 

Є неприйнятною, так як прийняття 

загальнодержавних актів можливе, але 

тривале у часі і в цей період 



нормативно-правових актів неможливо досягнути поставлених 

цілей  

Альтернатива 3  

Внесення змін до регуляторного акту , 

спрямованого на заборону у нічний 

час торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та 

винами на території громади ( крім 

закладів ресторанного господарства)  

Внесення змін до регуляторного акта 

забезпечить дотримання єдиного 

прозорого механізму щодо 

впорядкування обігу алкогольних 

напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива 

(крім безалкогольного). Обмеження 

реалізації пива, алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв, зменшить 

вплив алкоголю на стан здоров’я 

молодого покоління, мінімізує 

соціальні наслідки від вживання 

алкоголю, особливо у святкові та 

вихідні дні. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид Альтернативи  Вигоди Витрати  

Альтернатива 1 

Залишити існуючу на 

даний час ситуацію без 

змін 

Відсутні ( залишається 

можливість купівлі та 

вживання алкогольних 

напоїв у нічний час, 

продовжується 

порушення тишини, 

громадського порядку )  

Відсутні  

Альтернатива 2 

Чекати прийняття 

загальнодержавних 

нормативно-правових 

актів 

Відсутні  Відсутні  

Альтернатива 3  

Внесення змін до 

регуляторного акту, 

спрямованого на 

заборону у нічний час 

торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями та винами на 

Зменшення кількості 

правопорушень, скоєних 

у стані алкогольного 

сп’яніння, зниження 

рівня шумів у нічний час, 

запобігання шкідливого 

впливу алкоголю на 

здоров’я громадян, 

надмірного вживанню 

алкоголю серед молоді  

Відсутні  



території громади (крім 

закладів ресторанного 

господарства) 

Оцінка впливу на інтереси органу місцевого самоврядування  

Вид альтернативи  Вигоди Витрати  

Альтернатива 1 

Залишити існуючу на 

даний час ситуацію без 

змін 

Відсутні  Відсутні 

Альтернатива 2 

Чекати прийняття 

загальнодержавних 

нормативно-правових 

актів 

Відсутні  Відсутні  

Альтернатива 3  

Внесення змін до 

регуляторного акту 

спрямованого на 

заборону у нічний час 

торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями та винами на 

території громади (крім 

закладів ресторанного 

господарства) 

Зменшення кількості 

правопорушень у нічний 

час Захист мешканців 

громади від негативного 

впливу шуму на здоров’я 

і відпочинок, а відтак і 

кількість скарги. 

Запобігання шкідливого 

впливу алкоголю на 

здоров’я громадян. 

Протидія проявам 

пияцтва зокрема серед 

молоді  

Витрати на 

оприлюднення 

регуляторного акту  

 

Оцінка  впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання  

Показник Великі Середні малі  Разом 

Мікро 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

0 0 13 100 113 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків 

0 0 9 91 х 

 

№ Витрати За перший рік За п’ять років 



п/п 

1 Витрати на придбання основних 

фондів, обладнання та приладів, 

сервісне обслуговування, 

навчання/підвищення кваліфікації 

персоналу тощо, 

- - 

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 

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 
  
  

- - 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1+3 + 4 + 5 + 6 

+  7 ), гривень 
- - 

10 Кількість суб’єктів господарювання 

великого та середнього бізнесу,  на 

яких буде поширено регулювання, 

одиниць 

- - 

11 Сумарні витрати суб’єктів - - 



господарювання підприємництва, на 

виконання регулювання (вартість 

регулювання) (рядок 9 х рядок 10), 

гривень 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи  Вигоди  Витрати  

Альтернатива 1 

Залишити існуючу на 

даний час ситуацію без 

змін 

Суб’єкти 

господарювання, які за 

погодженим графіком 

роботи (цілодобово) 

продовжуватимуть 

реалізувати пиво, 

алкогольні напої та вино 

у нічний час.  

Відсутні  

Альтернатива 2 

Чекати прийняття 

загальнодержавних 

нормативно-правових 

актів 

Обсяг реалізації 

залишиться таким же, 

або збільшиться 

 

Альтернатива 3  

Внесення змін до 

регуляторного акту,  

спрямованого на 

заборону у нічний час 

торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями та винами на 

території громади (крім 

закладів ресторанного 

господарства) 

Заборона продажу 

алкогольних напоїв з 

22:00 до 10:00 години 

щодня. Забезпечено 

режим тиші у нічний час, 

дотримання 

правопорядку, 

зменшення крадіжок. 

Реалізація алкогольних 

напоїв, пива та вина на 

території 

Великодимерської ОТГ 

здійснюється до 22:00 

години щодня. Тільки в 1 

СПД (ТОВ «Фора»).  

Втрата товарообігу 

алкоголольних напоїв від 

заборони щодня  

складатиме незначну 

сумму, так як це буде  

тривати лише 1 годину, 

(від 22:00 до 23:00). 

Проте вона частково 

може бути компенсована 

за рахунок збільшення 

виручки у денний час 

 



Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані з 

розробкою регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням 

аналізу та заходів по відстеженню результативності.  

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

оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану 

діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, 

становить 2 місяці. При витраті 1 повного робочого дня в тиждень на кожний 

етап, за весь термін матимемо – 8 годин на регуляторні процедури. Заробітна 

плата розробника регуляторного акта за 1 год. становить 28,97 грн. (для 

розрахунку використовується розмір середньої заробітної плати спеціаліста 

відповідної категорії ). 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів малого 

підприємництва Великодимерської селищної ради 

 

Процедура 

регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика органу 

місцевого 

самовряду

вання 

відповідно

ї категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадают

ь на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюванн

я 

Витрати 

на 

адмініст

рування 

регулюв

ання, 

гривень 

1. Облік 

суб’єкта 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання 

0,5 28,97 1 113 1636,81 

2. Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

- - - - - 

камеральні - - - - - 

виїзні - - - - - 

3. Підготовка, - - - - - 



затвердження та 

опрацювання 

одного окремого 

акта про 

порушення 

вимог 

регулювання 

4. Реалізація 

одного окремого 

рішення щодо 

порушення 

вимог 

регулювання 

- - - - - 

5. Оскарження 

одного окремого 

рішення 

суб’єкта 

господарювання 

- - - - - 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

- - - - - 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити): 

 

 

 

 

 

 

 

-. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Разом за рік Х Х Х Х 1636,81 

 

 

* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання 

органами місцевого самоврядування визначається шляхом множення 

фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної 

кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної 

процедури та на кількість процедур за рік. 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного 

органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей  

Рейтинг 

результативності 

Бал результативності (за 

чотирибальною 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 



(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

системою оцінки) бала 

Альтернатива 1 

Залишити існуючу на 

даний час ситуацію без 

змін 

0 Оскільки визначена 

проблема продовжує 

існувати і не може бути 

розв’язана 

Не забезпечує 

досягнення цілей 

регулювання. Ця 

альтернатива є 

неприйнятною. 

Альтернатива 2 

Чекати прийняття 

загальнодержавних 

нормативно-правових 

актів 

0 Наразі не зареєстровано 

жодного проекту РА на 

рівні держави. Ця 

альтернатива є 

неприйнятною. 

Альтернатива 3  

Внесення змін до 

регуляторного акту , 

спрямованого на 

заборону у нічний час 

торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями та винами на 

території громади ( крім 

закладів ресторанного 

господарства) 

4 Забезпечує розв’язання 

визначеної проблеми та 

принципи державної 

регуляторної політики. 

Забезпечить досягнення 

цілей регулювання. 

 

 

Рейтинг 

результативності  

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати(підсумок) Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу  

Альтернатива 3  

Внесення змін до 

регуляторного акту 

Забезпечення 

досягнення цілей 

державного 

регулювання, 

Часткове 

зниження доходу 

від реалізації 

алкогольної 

Внесенні зміни до 

регуляторного 

акта, які будуть 

прийняті  



, спрямованого на 

заборону у нічний 

час торгівлі пивом 

(крім 

безалкогольного), 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями та винами 

на території 

громади ( крім 

закладів 

ресторанного 

господарства) 

визначених у 

розділі 2 даного 

аналізу 

регуляторного 

впливу, у тому 

числі в частині 

профілактики та 

протидії проявам 

пияцтва, зокрема, 

надмірного 

вживання 

алкоголю серед 

молоді. 

продукції, 

слабоалкогольної 

продукції та пива 

у суб`єктів 

господарювання 

відповідатимуть 

всім нормам та 

вимогам згідно 

чинного 

законодавства та 

сприятимуть 

розв’язанню 

виниклої 

проблеми. 

Альтернатива 1 

Залишити існуючу 

на даний час 

ситуацію без змін 

- - Не забезпечує 

досягнення цілей  

Альтернатива 2 

Чекати прийняття 

загальнодержавних 

нормативно-

правових актів 

- - Не забезпечує 

досягнення цілей 

 

За рейтингом результативності найбільш оптимальним способом 

досягнення цілей є Альтернатива 3 – Внесення змін до рішення селищної ради 

«Про заборону у нічний час продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) на території Великодимерської ОТГ з 

22:00 до 10:00 щодня. 

 

Рейтинг 

результативності 

Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 3  

Внесені зміни до 

регуляторного акту , 

спрямованого на 

заборону у нічний час 

торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), 

Забезпечення досягнення 

цілей державного 

регулювання, визначених 

у розділі 2 даного аналізу 

регуляторного впливу, у 

тому числі в частині 

профілактики та протидії 

проявам пияцтва, 

Прийняття нормативно-

правових актів на 

загальнодержавному 

рівні щодо продажу 

алкогольних цілодобово 

або обмеження органами 

місцевого 

самоврядування щодо 



алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями та винами на 

території громади ( крім 

закладів ресторанного 

господарства) 

зокрема, надмірного 

вживання алкоголю 

серед молоді. 

регулювання з цього 

питання  

Альтернатива 1 

Залишити існуючу на 

даний час ситуацію без 

змін 

Не вирішує проблеми  - 

Альтернатива 2 

Чекати прийняття 

загальнодержавних 

нормативно-правових 

актів 

- - 

 

Обраний спосіб відповідає вимогам діючого законодавства та дозволить 

зменшити обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що 

сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень 

злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя 

населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини, як до найвищої 

соціальної цінності. Внесення змін до регуляторного акта забезпечить 

досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності. 

 

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

Механізмом розв’язання визначеної проблеми є внесення змін до рішення 

селищної ради проєкту регуляторного акта, який передбачає на території 

Великодимерської ОТГ заборону у нічний час торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями та винами  

суб’єктами господарювання ( крім закладів ресторанного господарства) з 22:00 

до 10:00 години щодня, яким запропоновано один із шляхів усунення порушень 

громадського порядку у нічний час, зменшення кількості злочинів, скоєних у 

стані алкогольного сп’яніння, зменшення зростання алкогольної залежності 

серед населення, а особливо молоді у вигляді обмеження продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час. Запропоновані зміни до 

регуляторного акта відповідають принципам державної регуляторної політики, 

а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу 

прозорості та врахування громадської думки. Реалізація внесених змін до 

регуляторного акта забезпечить сприяння формуванню суспільної моралі щодо 

особистої відповідальності за здоров’я молодого покоління та забезпечить 



дотримання єдиного прозорого механізму щодо упорядкування обігу 

алкогольних напоїв, що відповідатиме вимогам чинного законодавства Даний 

регуляторний акт призведе до запровадження здорового способу життя. 

Організаційні заходи для впровадження регулювання:  

- розробка регуляторного акта проєкту рішення;  

- оприлюднення регуляторного акта проєкту рішення ; 

- розгляд проєкту регуляторного акта та прийняття відповідного рішення ; 

Після внесення змін до регуляторного акта він підлягає оприлюдненню на 

офіційному сайті Великодимерської селищної ради.  

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджається органи місцевого самоврядування, фізичні та 

юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги 

Виконання вимог запропонованого проєкту регуляторного акта не 

потребує додаткових витрат з бюджету селищної ради. 

Після внесення змін до цього регуляторного акта розробник вбачає 

досягнення визначених цілей, а саме:  

-        досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та 

населення;  

-  прияння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-

економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері 

профілактики та протидії проявам алкоголізму на території громади.  

Рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів, 

на які поширюється його дія. На даний час немає об’єктивних обставин, які б 

перешкоджали впровадженню та виконанню вимог даного регуляторного акту 

фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть 

вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства. При здійсненні 

регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та 

зауваження до проєкту рішення, надані в установленому законом порядку 

суб’єктами господарювання. 

Досягнення визначених цілей шляхом  внесених змін до регуляторного 

акту принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів 

місцевого самоврядування. 

 До кількісних показників належать:  

- зменшення кількості звернень громадян щодо порушень правил торгівлі 

алкогольними напоями закладами торгівлі; 

 - зменшення кількості звернень громадян щодо недотримання на 

об’єктах у нічний час встановлених рівнів шуму;  

- позитивна динаміка зменшення кількості протоколів про 

адмінпорушення, складених контролюючими органами відповідно до чинного 

законодавства. 

 



 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Термін дії регуляторного акту не обмежений у часі. 

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах 

яких базується проєкт. 

Внесенні зміни до регуляторного акту набирають чинність з моменту 

його прийняття. 

Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на 

території Великодимерської ОТГ.  

 

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта.  

 

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта: 

 кількісні і якісні показники, які безпосередньо характеризують 

результативність дії РА 

 кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта; 

 кількість адміністративних правопорушень за порушення вимог ст.178 

КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в 

громадських місцях у п’яному вигляді), ст.173 КУпАП (дрібне 

хуліганство); 

 кількість звернень до селищної ради та її виконавчого органу. 

 

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі 

показники: 

 

Назва показника 2019 2020 

Кількість суб’єктів  

господарювання, на які 

поширюється дія 

регуляторного акта 

66 113 

 

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

розробником регуляторного акта відповідно до вимог статті 10 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151). 



Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного 

акта  було проведено аналіз про те, що продаж алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв найбільше здійснюється  у нічний час святкових та вихідних днів, це у 

свою чергу сприяє збільшенню кількості правопорушень, а в окремих випадках 

становить загрозу здоров’ю та життю населенню Великодимерської ОТГ.  

Виходячи з вище викладеного є підстави для внесення змін до 

регуляторного акту, а саме заборонити продаж у нічний час пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб`єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території Великодимерської ОТГ у період з 22:00 до 10:00 щодня. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде 

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

повторного відстеження результативності цього акта. 

Відстеження результативності проводитиметься статистичним методом. 

 

 

Селищний голова                                 Анатолій  БОЧКАРЬОВ 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

                                                                           аналізу регуляторного впливу 

 

 

Тест малого 

підприємництва (М-тест) 

1. Консультації з представниками середнього, малого та мікро 

підприємництва щодо оцінки впливу регулювання. 

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів середнього, малого та мікро підприємництва, та визначення 

детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення 

регулювання, проведено розробником у період з 25 травня по 08 червня 2020 

року. 

 

Поряд

ковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 

тощо), запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консультаці

й, осіб 

Основні 

результати 

консультацій 

(опис) 

1 Робочі зустрічі 5 

Надано 

пропозиції 

щодо внесення 

змін для 

вдосконалення 

розробленого 

регуляторного 

акта 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів підприємництва 

(середні, малі та мікро): 

 

Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 

всього 113 (одиниць), у тому числі: середнього - 0 (одиниць),  малого - 13 

(одиниць), мікро - 100; 

питома вага суб’єктів середнього, малого, мікро підприємництва у 

загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 

відповідно 0 %, 9%, 91 % (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу 

інтересів суб’єктів господарювання”)  

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів середнього, малого, мікро 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 середнього, малого, мікро  підприємництва 

на виконання регулювання 

Порядковий 

номер 

 

Найменування 

оцінки 

У перший рік 

(стартовий 

рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за наступний 

рік) 

Витрати за  

п’ять років 

1 
Придбання 

необхідного 

обладнання 

(пристроїв, 

машин, 

механізмів) 

Формула:кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання Х 

вартість одиниці 

0 0 0 

2 
Процедури 

повірки та/або 

постановки на 

відповідний облік 

у визначеному 

органі державної 

влади чи 

місцевого 

самоврядування 

Формула: 

прямі витрати на 

процедури повірки 

(проведення 

первинного 

обстеження) в 

органі державної 

влади + витрати 

часу на процедуру 

обліку (на 

0 0 0 



одиницю 

обладнання) Х 

вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) 

Х оціночна 

кількість процедур 

обліку за рік) Х 

кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання 

одному суб’єкту 

малого 

підприємництва 

3 
Процедури 

експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні 

витрати - витратні 

матеріали) 

Формула: 

оцінка витрат на 

експлуатацію 

обладнання 

(витратні 

матеріали та 

ресурси на 

одиницю 

обладнання на рік) 

Х кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання 

одному суб’єкту 

малого 

підприємництва 

0 0 0 

4 
Процедури 

обслуговування 

обладнання 

(технічне 

обслуговування) 

0 0 0 



Формула: 

оцінка вартості 

процедури 

обслуговування 

обладнання (на 

одиницю 

обладнання) Х  

кількість 

процедур  

технічного 

обслуговування на 

рік на одиницю 

обладнання Х  

кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання 

одному суб’єкту 

малого 

підприємництва 

5 
*Інші процедури 

(уточнити): 

 

   

6 
Разом, гривень 

Формула:(сума 

рядків 1 + 2 + 3 + 

4 + 5) 

0 0 0 

7 
Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний 

стовпчик “разом” 

Х  кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, 

що повинні 

виконати вимоги 

регулювання  

0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів середнього, малого, 

мікро                                                                                                                                                                                                                        

підприємництва щодо виконання регулювання 



9 
Процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

вимоги 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на 

отримання 

інформації про 

регулювання (0,5 

год.) + отримання 

необхідних форм 

та заявок(0,5 год.) 

Х вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва 

(28.97 грн./год.*) 

 (*середня 

заробітна плата 

на території 

Великодимерської 

ОТГ на 1.07.2020 

р. –5100 грн. 

поділити на 

середню 

тривалість 

робочого часу 166 

годин/місяць) 

0 0 0 

10 
Процедури 

організації 

виконання вимог 

регулювання 

Формула: 

Витрати часу на 

розроблення та 

організацію 

внутрішніх для 

суб’єкта 

господарювання 

процедур впро-

вадження вимог 

регулювання (2 

0 0 0 



год.  х  28,97 грн.) 

11 
Процедури 

офіційного 

звітування 

Формула: 

витрати часу на 

отримання 

інформації про 

порядок 

звітування щодо 

регулювання, 

отримання 

необхідних форм 

та визначення 

органу, що 

приймає звіти та 

місця звітності + 

витрати часу на 

заповнення 

звітних форм + 

витрати часу на 

передачу звітних 

форм (окремо за 

засобами передачі 

інформації з 

оцінкою кількості 

суб’єктів, що 

користуються 

формами засобів – 

окремо 

електронна 

звітність, 

звітність до 

органу, поштовим 

зв’язком тощо) + 

оцінка витрат 

часу на 

корегування 

(оцінка 

природного рівня 

помилок)) Х 

вартість часу 

суб’єкта малого 

0 0 0 



підприємництва 

(заробітна плата) 

Х оціночна 

кількість 

оригінальних 

звітів Х кількість 

періодів звітності 

за рік 

12 
Процедури щодо 

забезпечення 

процесу перевірок 

Формула:витрати 

часу на 

забезпечення 

процесу перевірок 

з боку 

контролюючих 

органів (0 год.) 

вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва (0 

грн./год.)  

0 0 0 

13 
Інші процедури 

(уточнити) 

 

_ _ _ 

14 
Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 

10 + 11 + 12 + 13) 

0 0 0 

15 Кількість суб’єктів 

середнього, 

малого, мікро 

підприємництва, 

що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, 

одиниць 

113 113 113 

16 
Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний 

0 0 0 



стовпчик “разом” 

Х кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, 

що повинні 

виконати вимоги 

регулювання 

(рядок 14 Х рядок 

15) 

 

 

 

Бюджетні витрати  

на адміністрування регулювання для 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) 

Плано

ві 

витра

ти 

часу 

на 

проце

дуру 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

грн./год. 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадают

ь на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кілько

сті  

суб’єк

тів, що 

підпад

ають 

під 

дію 

процед

ури 

регул

юванн

я 

Витрат

и на 

адмініс

труван

ня 

регулю

вання* 

(за 

рік), 

гривен

ь 

1.Облік суб’єкта 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання 

0,5 

год. 

28,97 

(середня 

заробітна 

плата 

спеціаліста 

відповідної 

категорії) 

1 113 1636,81 

(середня 

заробітна 

плата Х на 

кількість 

витрат 

часу на 

процедуру 

Х 

кількість 

суб’єктів 

господарю

вання, що 

підпадают

ь під дію 



регулюван

ня) 

2. Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання , 

що перебуває у 

сфері 

регулювання, у 

тому числі : 

камеральні та 

виїзні 

_ _ _ _ _ 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання 

одного окремого 

акта про 

порушення вимог 

регулювання  

_ _ _ _ _ 

4. Реалізація 

одного окремого 

рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання  

_ _ _ _ _ 

5. Оскарження 

одного окремого 

рішення 

суб’єктами 

господарювання 

_ _ _ _ _ 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

_ _ _ _ _ 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити): 

0 0 0 0 0 

Разом за рік 
Х Х Х Х 1636,81 



Сумарно за п’ять 

років 

Х Х Х Х 8184,05 

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного 

органу ( або нового структурного підрозділу діючого органу ). 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів середнього, малого та мікро 

підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання 

 

Поряд

ковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів 

малого підприємництва на 

виконання регулювання 

0 0 

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів середнього, 

макро, мікро малого підприємництва 

щодо виконання регулювання  

0 0 

3 Сумарні витрати середнього, малого 

та мікро підприємництва на 

виконання запланованого  

регулювання 

0 0 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

0 0 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

1636,81 8184,05 

 

 

Селищний голова                                         Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

Начальник відділу                                          Олена ГОНЧАРЕНКО  



 


