
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради «Про 

сезонне (тимчасове) розміщення на окремих  елементах благоустрою міста  

Золотоноша об’єктів з надання послуг у сфері розваг та святкової торгівлі» 

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог 

Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" від 11.09.2003 № 1160/ІV та Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету 

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

засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету  Золотоніської 

міської ради “ Про сезонне (тимчасове) розміщення на окремих  елементах 

благоустрою міста  Золотоноша об’єктів з надання послуг у сфері розваг та 

святкової торгівлі». 

 

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

шляхом державного регулювання. 

Проект ухвали підготовлений з метою створення належних умов для 

масового відпочинку мешканців та гостей міста Золотоноші, впорядкування 

та врегулювання порядку розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та 

розваг, підвищення ефективності нагляду за дотриманням вимог нормативно-

правових актів з охорони праці під час монтажу та експлуатації атракціонної 

техніки у м. Золотоноша. 

Дана сфера регулюється низкою нормативно-правових актів - Законів 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій 

населених пунктів”, «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» Наказу Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110 “Про 

затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки“. 

 

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

 

Громадяни 

+  

 

Держава 

+  

 

Суб’єкти господарювання, 

+  

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва 

+  

 



 

2. Цілі державного регулювання. 

Визначення єдиних умов та порядку погодження місць для надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Золотоноша, а також 

вимог до утримання таких місць, з метою врегулювання діяльності в даній 

сфері. 

 

3. Альтернативи.  
1. Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

 

Залишення існуючої 

ситуації без змін 

Дана альтернатива є неефективною у зв’язку з тим, що 

відсутній чіткий порядок погодження на розміщення 

об’єктів з надання послуг у сфері відпочинку та розваг. 

Прийняття 

запропонованого 

проекту рішення 

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; 

Передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених 

сторін Встановлює прозоре, зрозуміле та просте 

регулювання; 

Найбільш ефективний спосіб досягнення цілей. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей  

Оцінка впливу на сферу інтересів міста 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

 

Залишення 

існуючої ситуації 

без змін 

 

Відсутні 

 

Відсутні 

 

Прийняття 

запропонованого 

проекту рішення 

 

- Врегульований механізм 

розміщення об’єктів з 

надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на 

території міста;  

- Надходження коштів, що 

будуть перераховуватись до 

бюджету міста суб’єктами 

господарювання 

- Спрощення процедури 

отримання документа про 

погодження розміщення 

об’єктів з надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг 

- Відсутність незаконно 

встановлених об’єктів з 

 

Опублікування прийнятого 

нормативного документа в 

засобах масової інформації. 



надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на 

території міста; 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

 

Залишення 

існуючої ситуації 

без змін 

 

Відсутні 

 

Відсутні 

 

Прийняття 

запропонованого 

проекту рішення 

 

Врахування інтересів 

територіальної громади 

міста Золотоноша.  

Створення належних умов 

для масового відпочинку 

мешканців та гостей міста 

Золотоноша. 

 

Відсутні 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Разом 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що 

підпадають під дію регулювання, одиниць 

 

- 

 

- 

 

50 

 

50 

 

Питома вага групи у загальній кількості, 

відсотків 

 

- 

 

- 

 

100 

 

100 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

 

Залишення 

існуючої ситуації 

без змін 

 

Відсутні 

 

Відсутні 

 

Прийняття 

запропонованого 

проекту рішення 

- Єдиний для усіх прозорий 

механізм розміщення об’єктів 

з надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг 

- Спрощення процедури 

отримання документа про 

погодження розміщення 

об’єктів з надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг. 

 

Відсутні 

 



 

4. Механізм та заходи для розв’язання проблеми. 

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, 

пропонуємо прийняти рішення «Про сезонне (тимчасове) розміщення на 

окремих  елементах благоустрою міста  Золотоноша об’єктів з надання 

послуг у сфері розваг та святкової торгівлі» 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акту 

Проект спрямований на чітке визначення порядку отримання 

погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг. 

Проектом передбачено вичерпний перелік документів, що буде подаватися 

суб’єктом господарювання, для отримання погодження, та підстави відмови в 

отриманні такого погодження. Проект ухвали не може призвести до 

несподіваних наслідків, які унеможливлюють позитивний ефект від її 

впровадження. 

Таким чином, такий регуляторний акт містить норми, які чітко 

регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та 

суб’єктом господарювання, пов’язані з отриманням погодження місця для 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг, а його реалізація забезпечить 

дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку провадження 

підприємницької діяльності у цій сфері. 

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акту із застосування 

методу аналізу вигод та витрат. 

- врегульований механізм розміщення об’єктів з надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території міста; 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;  

- зменшення надходження заяв і скарг від мешканців міста;  

- єдиний для усіх прозорий механізм отримання погодження на розміщення 

об’єктів з надання послуг у сфері відпочинку та розваг; 

- спрощення процедури отримання документа про погодження розміщення 

об’єктів з надання послуг у сфері відпочинку та розваг. 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на 

невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території 

міста Золотоноша. Строк дії регуляторного акту – постійно або до прийняття 

наступного регуляторного акту, що залежитиме від змін у законодавстві. 

 

8. Визначення показників результативності акту 

 

Показником результативності акту стане: 

- врегулювання питань розміщення об’єктів з надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території міста. 



- надходження коштів, що будуть перераховуватись до бюджету міста 

суб’єктами господарювання. 

- відсутність незаконно встановлених об’єктів з надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг на території міста; 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту 

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту 

проводитиметься через рік після набрання чинності проекту акту з метою 

оцінки ефективності його дії. 

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту 

планується один раз на три роки. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб 

приймаються протягом 1 міс. від дня опублікування проекту рішення та АРВ 

в письмовому вигляді за адресою вул..Садовий проїзд,8,  каб.11, управління 

економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради., м.Золотоноша, 

19700, тел. 5-22-79, електронна пошта: upravlinnyaekonomiki@ukr.net.  

 

 

 

 

Начальник управління економіки     В.В.Остроглазова 


