
Проєкт

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДА

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

____СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від________ 2021року               м.Стрий                                     №______

Про затвердження Положення про порядок 
проведення  конкурсу на право оренди окремих 
конструктивних елементів благоустрою  для 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності у м. 
Стрий

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності у м. Стрий,  забезпечення благоустрою міста, 
керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом 
України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», висновки постійних депутатських комісій, міська рада 
вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди 
окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності у м. Стрий (Додаток № 1).

2. Затвердити бланк заяви  на участь у конкурсі на право оренди окремих 
конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності (Додаток № 2).

3. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу на 
право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для встановлення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (Додаток № 3).

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови 
М. Журавчака та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової 
політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова                                                                   Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток № 1
до рішення сесії 

______________________
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на право оренди окремих конструктивних 
елементів благоустрою  для розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності у м. Стрий

1. Загальні положення.
1.1. Конкурс на право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою 

міста для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності у м. Стрий (далі-конкурс) проводиться відповідно з Указом 
Президента України  від 15.07.2000р. № 906/2000 «Про заходи щодо 
забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності».

1.2. Об’єктом Конкурсу є право оренди окремих конструктивних елементів 
благоустрою міста для розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності

1.3. Базові ставки оплати за право оренди окремих конструктивних елементів 
благоустрою встановлюється конкурсною комісією з визначення переможців 
конкурсу на право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою 
міста для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності 

1.4. Провадження конкурсу має на меті впорядкування підприємницької діяльності 
з використанням тимчасових споруд, створення рівних можливостей для 
суб’єктів підприємницької діяльності.

1.5. У разі розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності на власній чи орендованій земельній ділянці конкурс на право 
оренди окремих конструктивних елементів благоустрою міста під розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не 
проводиться.

2. Терміни  та їх визначення.
2.1. Терміни, що використовуються у цьому Положенні вжито у такому значенні:

- Конкурс – форма виявлення кращих пропозицій за критеріями 
встановленими організаторами конкурсу;

- Організатор конкурсу – орган виконавчої влади (конкурсна комісія), який 
організовує і проводить комерційний конкурс;

- Учасник конкурсу – суб’єкти підприємницької діяльності, які подали на 
конкурс пропозиції, що відповідають умовам конкурсу;

- Оголошення про конкурс – звернення через засоби масової інформації  
та/або сайт Стрийської міської ради  до бажаючих взяти участь у конкурсі;

- Тимчасова споруда (ТС) – споруда, яка має закрите приміщення для 
тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу ____ кв. 
м.



3. Участь у конкурсі.
3.1. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи – суб’єкти 

підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які бажають 
отримати право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою міста 
для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності.

3.2. Для участі у конкурсі подаються такі документи:
- Заява встановленого зразка на участь у конкурсі;
- Витяг або виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців;
- Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі. Розмір 

плати за участь у конкурсі становить 5 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі;

- Пропозиції щодо розміру оплати за право оренди окремих конструктивних 
елементів благоустрою міста для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності.

3.3. Учасник конкурсу, який претендує на кілька об’єктів конкурсу, подає 
документи на кожен об’єкт конкурсу окремо.

3.4. Усі документи учасник конкурсу подає в закритому непрозорому конверті, на 
якому зазначає свою назву, адресу і найменування об’єкта конкурсу, з 
поміткою «Заява на участь у конкурсі», до відділу організаційної роботи 
Стрийської міської ради для реєстрації.

4. Підготовка до проведення конкурсу
4.1. Відділом з питань приватизації та управління комунальним майном Стрийської 

міської ради Стрийського району Львівської області, на підставі поданої 
відділом архітектури та містобудування Стрийської міської ради затвердженої 
комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території м. Стрия, не пізніше як за 10 
календарних днів до початку конкурсу оголошує конкурс шляхом 
опублікування оголошення в засобах масової інформації та/або на сайті 
Стрийської міської ради.
Інформація про оголошення конкурсу повинна містити такі відомості:
- Місцезнаходження та характеристика місць розташування об’єктів 

конкурсу;
- Характеристика тимчасової споруди (вид та цільове призначення);
- Термін оренди окремого конструктивного елементу благоустрою для 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності;

- Кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;
- Час та місце проведення конкурсу;
- Іншу необхідну інформацію.



4.2. Конверти з документами на участь у конкурсі розпечатуються на засіданні 
конкурсної комісії у присутності усіх учасників конкурсу.

4.3. Конкурсна комісія розглядає документи претендентів на участь у конкурсі і 
приймає рішення про допущення їх до участі у конкурсі.

4.4. Після цього документи реєструються секретарем конкурсної комісії у журналі 
обліку.

4.5. Документи подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються 
претенденту із зазначенням причин.

5. Критерії визначення переможця.
5.1. Переможцем конкурсу вважається суб’єкт підприємницької діяльності, який 

запропонував найвищу оплату за право оренди окремого конструктивного 
елементу благоустрою міста для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності.

6. Порядок проведення конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться при наявності одного і більше претендентів.
6.2. У ході проведення конкурсу претенденти можуть вносити пропозиції, які 

відрізняються від викладених ними в поданих на конкурс документах, а саме 
збільшення розміру оплати за право оренди окремого конструктивного 
елементу благоустрою міста для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності.

6.3. Учасник конкурсу, який запропонував найвищу оплату за право оренди 
окремого конструктивного елементу благоустрою міста для розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності більшістю 
присутніх членів конкурсної комісії визначається його переможцем. У разі 
рівної кількості голосів, голос голови комісії (головуючого на засіданні) є 
вирішальним.

6.4. Результати конкурсу оформляються протоколом, витяг з якого є підставою для 
виготовлення паспорта прив’язки та укладення Договору оренди окремих 
конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності.

6.5. У разі відмови претендента, який за оцінкою конкурсної комісії зайняв перше 
місце від укладення договору, договір може бути укладений з претендентом, 
який зайняв друге місце. У разі відмови претендента, який зайняв друге місце 
від укладення договору конкурс вважається таким, що не відбувся.

7. Порядок розрахунків.
7.1. Переможець конкурсу протягом (трьох) робочих днів після проведення 

конкурсу зобов’язаний внести повну вартість права оренди окремого 
конструктивного елементу благоустрою для розміщення тимчасових споруд на 
рахунок ________________________________________

Секретар ради                                                                 М. БЕРНИК



Додаток № 2
до рішення сесії 

______________________

ЗАЯВА

на участь в конкурсі на право оренди окремих конструктивних елементів 
благоустрою  для   розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності

Заявник:

Юридична особа (повна назва)

Ідентифікаційний код Заявника по ЗКПО_______________________________

Керівник або уповноважена особа ___________________________________

Паспорт керівника або уповноваженої особи: серія____ №____ виданий_______

або Фізична особа-підприємець

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)_________________________

Ідентифікаційний код_______________________

Паспорт: серія____ № _______ виданий ____________________________

Адреса та номер телефону _________________________________

Об’єкт 

Об’єкт конкурсу

Право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення ТС для 
(функціональне призначення)

Повна адреса місцезнаходження, орієнтовна площа

Умови 

З умовами і порядком проведення конкурсу на право оренди окремих конструктивних 
елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати

__________                             ____________________________________________

(підпис)                                                       (прізвище та ініціали)



Додатки:

1. Обов’язкові для всіх заявників:
- Заява 
- Копія документа про оплату за участь в конкурсі
- Витяг (виписка) з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців
- Пропозиції щодо розміру оплати за право оренди окремих конструктивних 

елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для проведення 
підприємницької діяльності

2. Додаткові:
- Документ, що уповноважує особу на участь в  конкурсі

Дата __________

Підпис заявника або уповноваженої особи______________________

Секретар ради                                                       М. БЕРНИК



Додаток № 3
до рішення сесії 

______________________

СКЛАД

конкурсної комісії з визначення переможців  конкурсу на право оренди окремих 
конструктивних елементів благоустрою для встановлення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності

Журавчак М.  -  заступник міського голови, голова конкурсної комісії

Гетьманчик Л. – начальник відділу з питань приватизації та управління комунальним 
майном, заступник голови конкурсної комісії

Касприк Н.  – головний спеціаліст відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном, секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії: 

Баран Г. – начальник відділу економічного розвитку та стратегічного планування

Хухра І. – заступник начальника відділу містобудування та архітектури

Пастущин І. – начальник управління житлово–комунального господарства 

Засанська Н.  - начальник служби з питань торгівлі, побутового обслуговування  та 
захисту прав споживача 

Секретар ради                                                                 М. БЕРНИК



Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Стрийської міської ради ‘‘Про затвердження Положення 
про порядок проведення комерційного конкурсу на право оренди окремих 
конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності у м. Стрий’'

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 акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004р. № 308 (зі змінами).

І. Визначення проблеми
Розробка та прийняття проекту рішення Стрийської міської ради ‘‘Про 

затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди 
окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Стрий’’ зумовлені 
необхідністю приведення актів Стрийської міської ради у відповідність до 
законодавства про захист економічної конкуренції, врегулювання питання 
впорядкування підприємницької діяльності з використанням тимчасових споруд 
торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, 
створення рівних можливостей для суб’єктів підприємницької діяльності. 

Основнігрупи (підгрупи), на якіпроблема справляєвплив.
Групи (підгрупи) Так Ні

Громадяни   +
Орган місцевого самоврядування  +  
Суб’єктигосподарювання,  +  
у тому числісуб’єкти малого підприємництва  +  

ІІ. Цілі державного регулювання
Ціль даного регуляторного акта:
- врегулювання питання впорядкування підприємницької діяльності з 
використанням тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення, створення рівних можливостей для суб’єктів 
підприємницької діяльності;
- затвердження процедури проведення конкурсу та оформлення права на оренду 
конструктивних елементів благоустрою;
- забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності;
- наповнення місцевого бюджету

ІІІ. Визначення та оцінкаальтернативнихспособівдосягненнязазначенихцілей
 1.Визначенняальтернативнихспособів:

Вид альтернативи Описальтернативи
Альтернатива 1 Залишитиіснуючуситуацію без змін



Альтернатива 2 Прийнятизапропонований Проект Рішення

 2.Оцінка вибранихальтернативнихспособівдосягненняцілей:
Оцінкавпливу на сферу інтересіворгану місцевого самоврядування:

Вид 
альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні

Альтернатива 2

Впорядкування підприємницької 
діяльності з використанням тимчасових 
споруд торгівельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого 
призначення, створення рівних 
можливостей для суб’єктів 
підприємницької діяльності. 
Надходження коштів до місцевого 
бюджету

Відсутні

Вплив на сферу інтересівгромадянвідсутній. Оцінка не проводилась.

 3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб’єктів господарювання, 
що підпадають під дію регулювання, 
одиниць

37 37

Питома вага групи у 
загальнійкількості, відсотків 100 100

Орієнтовна кількість суб’єктів господарювання відповідно до комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
затвердженої рішенням ХІІІ сесії, VІІІ демократичного скликання №604 від 
30.09.2021 р. ‘‘Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради від 
24.06.2021 р. №438 ‘‘Про затвердження  комплексної схеми розміщення та 
архітектурних типів  тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території м. Стрия’’.

Додаток 1. 
Вид 

альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатив
а 1 Відсутні

Призведе до 
подальшогопорушеннявимогзаконодавства з 
питаньекономічноїконкуренціївпливаючи на 
продуктивність та 
конкурентноспроможністьсуб’єктівгосподарюва
ння.

Альтернатив
а 2

Буде 
врегулюванопитанн

Затрати часу, необхідні для 
вивченняположеньданого проєкту рішення. 



я впорядкування 
підприємницької 
діяльності з 
використанням 
тимчасових споруд, 
створення рівних 
можливостей для 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності.

Сплатаза участь у конкурсі. Найвища оплата за 
право оренди конструктивного елемента 
благоустрою для розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності
Детальна інформаціящодоочікуванихвитрат 
наведено у додатку до цього АРВ

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього 
підприємництва відсутній. Оцінка не проводилась.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вище зазначених проблем, що відповідає 
потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є прийняття 
зазначеного регуляторного акта.

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 
вирішення проблеми)

Бал 
результативності 

(за 
чотирибальною 

системою 
оцінки)

Коментарі щодо присвоєння 
відповідного бала

Альтернатива 1 1

Визначена проблема 
продовжує існувати і не може 
бути розв’язана оскільки 
збереження чинного 
регулювання не дає змоги 
досягнути цілі.

Альтернатива 2 4

Затвердження регуляторного 
акта є найбільш прийнятним та 
ефективним способом, який  
дозволить досягти повною 
мірою цілі, визначені у розділі 
ІІ цьогоаналізу регуляторного 
впливу.

Обраний спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Закону України ‘‘Про регулювання містобудівної 
діяльності’’. 
Рейтинг 
результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного 



місця 
альтернативиу 
рейтингу

Альтернатива 1

1.Орган місцевого 
самоврядування:
Не забезпечує 
досягнення цілей.
2.Суб’єкти 
господарювання:
відсутні

1.Орган місцевого 
самоврядування:
Відсутні
2.Суб’єкти 
господарювання:
Витрати на 
виконання вимог 
даного регулювання 

Альтернатива не 
вирішує 
поставлених 
цілей.

Альтернатива 2

1.Орган місцевого 
самоврядування:
впорядкування 
підприємницької 
діяльності з 
використанням 
тимчасових споруд, 
створення рівних 
можливостей для 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, 
додаткові 
надходження до 
міського 
бюджету2.Суб’єкти 
господарювання:
впорядкування 
підприємницької 
діяльності з 
використанням 
тимчасових споруд, 
створення рівних 
можливостей для 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності.

1.Орган місцевого 
самоврядування:
Витрати, пов'язані з 
підготовкою 
регуляторного акта та 
його офіційним 
опублікуванням в 
друкованому засоб 
імасової інформації.
Витрати на 
виконання вимог 
даного регулювання
2.Суб’єкти 
господарювання:
Витрати на 
виконання вимог 
даного 
регулювання, 
найвища оплата за 
право оренди 
конструктивного 
елемента 
благоустрою для 
розміщення 
тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької 
діяльності, витрати 
на участь у конкурсі

Привиборі даної 
альтернативи 
будуть 
максимально 
досягнуті цілі з 
регулювання 
визначених цілей

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги 
обраної 
альтернативи/причини 
відмови від альтернативи

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 
дію запропонованого 
регуляторного акта



Альтернатива 1
Не прийнятна, оскільки не 
забезпечує досягнення
визначених цілей

Х

Альтернатива 2

Причини для відмови 
відсутні. Обрана 
альтернатива є найбільш 
раціональним варіантом 
врахування інтересів всіх 
груп, на яких проблема 
справляє вплив. Розроблення 
проекту є оптимальним 
способом у досягненні 
зазначених цілей.

На дію даного акта 
можливий вплив 
зовнішніх чинників – 
ухвалення змін та 
доповнень до чинного 
законодавства

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

Досягнення вказаних цілей можливе за умови прийняття Стрийською 
міською радою вказаного проекту рішення, його оприлюднення у 
встановленому законодавством порядку та в подальшому застосуванні при 
проведенні конкурсу на право оренди окремих конструктивних елементів 
благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 
фізичні та юридичні особи, які повинні виконувати ці вимоги.

Можливість виконання вимог регуляторного акта є цілком реальною.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо регуляторного акта є 
високим. З цією метою рішення буде надруковано в місцевому часописі та\або 
розміщено на офіційному сайті міської ради.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії цього регуляторного акта необмежений. 
При внесенні змін до чинного законодавства, щоможуть вплинути на дію 

регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні корективи в 
установленому порядку.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

-розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акту;
-кількість суб’єктів підприємницької діяльності які взяли участь у конкурсі;
-кількість укладених договорів оренди окремих конструктивних елементів 
благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності та рекламо носіїв.



ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 
результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
відділом з питань приватизації та управління комунальним майном Стрийської 
міської ради Львівської області, відповідно до вимог 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’’.

Базове відстеження результативності буде проведено протягом першого 
року дії даного рішення;
Повторне відстеження – через рік після проведення базового відстеження; 
періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
один раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження 
результативності цього акта.

Додаток 
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представникамимікро – 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  у період з 25 жовтня 2021 
року по 29жовтня 2021 року.

 Порядковий 
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 
консультацій, 
осіб

Основні результати,
консультацій (опис)

1. Зустрічі в робочому 
порядку, 

10 Доведення до відома 
норм та змісту проекту 



телефонні розмови рішення, отримання 
інформації щодо 
витрат, необхідних для 
ознайомлення з 
рішенням

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 
(мікро- та малі).
Кількість суб'єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 37.

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів 
господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

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

№п/
п

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
Придбаннянеобхідногообладнання (пристроїв, 
машин, механізмів

- - -

Процедуриповірки та/або постановки на 
відповіднийоблік у визначеномуоргані
державноївладичимісцевогосамоврядування

- - -

Процедури експлуатації обладнання 
(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

- - -

Процедуриобслуговуванняобладнання 
(технічне
обслуговування)

- - -

іншіпроцедури (оплата за право оренди 
конструктивного елемента благоустрою для 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності – 
орієнтовна середня сума)

48000 48000 240000

Разом, гривень
Формула: (сума рядків 1+2+3+4+5) 

48000 48000 240000

Кількістьсуб’єктівгосподарювання, щоповинні
виконативимогирегулювання, одиниць.

37 37 37

Сумарно, гривень 1776000 1776000 8880000

Оцінка вартості суб’єктів щодо виконання адміністратив
них 

процедур 
малого 

підприє
мництва



регулювання 
та

звітування 

Процедури отримання первинної інформації 
про вимоги регулюванн

1*36,11=36,11 - 1*36,11=
36,11

Процедури організації виконання вимог
регулювання:
-витрати часу на підготовку до участі у 
конкурсу
-вартість участі у конкурсі (5 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян)

1*36,11=36,11

17*5=85

-

1*36,11=
36,11

17*5=85

Процедуриофіційногозвітуванн

Процедури щодо забезпечення процессу 
перевірок
Інші процедури
Разом, гривень 157,22 157,22
Кількість суб’єктів малого підприємництва, 
що повинні виконати  вимоги регулювання, 
одиниць

37 37

Сумарно, гривень 5817,14 5817,14

Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати, встановлений 
Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік», відповідно до якого розмір мінімальної 
заробітної плати становить –6000 гривні, в погодинному розмірі - 36,11 грн. 

Вартість витрат, пов’язаних з ознайомленням з вимогами державного регулювання, 
визначається шляхом множення фактичних витрат часу суб’єкта господарювання на погодинний 
розмір оплати праці, встановлений Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік»

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

На виконання регулювання додаткових бюджетних витрат на 
адміністрування регулювання не передбачається, оскільки не передбачається 
утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого 
органу), тому потреба у визначенні повного запланованого річного бюджету 
нового органу (структурного підрозділу) відсутня. 

4. Розрахунок сумарних витрат, що виникають на виконання вимог регулювання, для 
суб’єктів малого підприємництва

Номер 
з/п Види оцінки за напрямами витрат

Перший 
(стартовий) 

рік 
регулювання, 

грн

Витрати за 
п’ять років, 

грн



1 Оцінка прямих витрат суб’єктів малого    підприємництва 
на регулювання

1776000 8880000

2 Оцінка вартості адміністративних                      процедур 
щодо регулювання та звітування для суб’єктів малого 
підприємництва

5817,14 5817,14

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 
запланованого регулювання

1781817,14 8885817,14

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва

0 0

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 
регулювання

1781817,14 8885817,14

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі заходи не розроблялись.

Пропозиції та зауваженнящодо проекту даного регуляторного акта та 
аналізуйого регуляторного впливу просимо надсилати в письмовому або
електронному вигляді на адресу розробника у відділ з питань приватизації та 
управління комунальним майно (м. Стрий вул.Шевченка,71, тел.7-12-25, каб.29, e-
mail: stryimvk@ukr.net; lida.hetman81@ukr.net) протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту данного регуляторного акта та аналізу його регуляторного 
впливу.

Начальник відділу з питань приватизації
та управління комунальним майном Л. ГЕТЬМАНЧИК

mailto:stryimvk@ukr.net

