
АНАЛІЗ 

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової 

участі фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб в утриманні об'єктів 

благоустрою на території м.Покровськ» 

 

1.Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного 

регулювання 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

визначено, що до повноважень виконавчого комітету міської ради належить визначення 

обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою. На сьогоднішній 

день відсутній нормативно-правовий акт який би врегульовував порядок та механізм сплати 

пайової участі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів 

сплати пайової участі, методику розрахунку відповідної сплати. 

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою 

державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього 

об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або 

балансоутримувачем. 

Закон чітко визначив відповідні зобов’язання суб’єктів господарювання 

здійснювати заходи із утримання об’єктів благоустрою або можливість брати пайову участь 

в утриманні об’єктів благоустрою. Стаття 36 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» передбачає, що фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання 

та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або 

користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок 

пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, 

інших передбачених законом джерел фінансування. Статтею 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» встановлені повноваження виконавчих органів 

місцевих рад щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів 

населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на 

пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо 

охорони навколишнього природного середовища. Оскільки законодавчими актами не 

встановлений чіткий порядок визначення залучення обсягів пайової участі власників 

об’єктів торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в 

утриманні таких об'єктів благоустрою виникла необхідність розробки та прийняття порядку 

визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців або 

юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Покровськ. 

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

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так  

Держава Так  

Суб’єкти господарювання, Так  

у тому числі суб’єкти малого підприємництва* Так  



  

2.Цілі регулювання: 

Цілями прийняття даного регуляторного акта є визначення обсягів пайової участі 

фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб  в утриманні об’єктів 

благоустрою на території міста Покровська та затвердження відповідного порядку 

залучення та розрахунку обсягу пайової участі, залучення додаткових коштів на утримання 

об’єктів благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності, як громадян так і 

суб’єктів господарювання, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, 

врегулювання правовідносин між суб’єктами на яких розповсюджується дія регуляторного 

акта та органом місцевого самоврядування. 

Також, цілями цього регуляторного акта є: 

2.1.Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні 

питань, пов’язаних із визначенням розміру та порядку сплати пайової участі фізичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб утриманні об'єктів благоустрою. 

2.2.Визначення чіткого механізму для розрахунку розміру пайової участі в  

утриманні об'єктів благоустрою. 

2.3.Визначення порядку укладання договорів щодо сплати пайової участі. 

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення 

зазначених цілей. 

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі 

альтернативні способи: 

Вид альтернативи   Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Існуюча ситуація, тобто 

залишити все без змін та 

відмовитись від 

впровадження 

запропонованого 

регулювання 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 

Розв'язання зазначеної 

проблеми за допомогою 

ринкових механізмів 

Досягнення визначених 

цілей за допомогою 

ринкових механізмів не є 

можливим, оскільки 

відповідно до закону 

регулювання питання щодо 

визначення обсягів пайової 

участі в утриманні об'єктів 

благоустрою належить до 

повноважень виконавчого 

органу міської ради   

Відсутні 

Альтернатива 3 

Затвердження Порядку 

визначення обсягів пайової 

участі власників 

тимчасових споруд 

торговельного, побутового, 

соціально-культурного та 

Покращення рівня 

благоустрою територій 

внаслідок 

відшкодування витрат 

бюджету м. Покровська; 

надання власникам 

тимчасових споруд права на 

Відсутні 



іншого призначення для 

провадження 

підприємницької діяльності 

в утриманні об'єктів 

благоустрою на території м. 

Покровськ 

 

встановлення (розміщення) 

тимчасової споруди для 

здійснення  торгівлі, 

надання послуг, сезонних 

(літніх) майданчиків та 

надання послуг у сфері 

розваг на території міста 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей (опис вигод та витрат за 

кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання) 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Існуюча ситуація, тобто залишити все 

без змін та відмовитись від 

впровадження запропонованого 

регулювання 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 

Розв'язання зазначеної проблеми за 

допомогою ринкових механізмів 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 3 

Затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі власників 

тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного та 

іншого призначення для провадження 

підприємницької діяльності в утриманні 

об'єктів благоустрою на території м. 

Покровськ 

 

Наявність нормативного акту 

дозволить  утримувати  та 

відновлювати  об’єкти  благоустрою  

за рахунок коштів пайової участі їх 

власників або користувачів. 

Додаткові кошти від пайової участі 

сприятимуть покращенню 

санітарного стану міста, 

мікроклімату 

Відсутні 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Існуюча ситуація, тобто 

залишити все без змін та 

відмовитись від впровадження 

запропонованого регулювання 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2                      

Розв'язання зазначеної проблеми 

за допомогою ринкових 

механізмів 

Відсутні  Відсутні 

Альтернатива 3 Покращення рівня благоустрою, 

естетичного вигляду та санітарного 

стану міста 

Затрати часу на 

вивчення даного 

регуляторного акту. 



Затвердження Порядку 

визначення обсягів пайової 

участі власників тимчасових 

споруд торговельного, 

побутового, соціально-

культурного та іншого 

призначення для провадження 

підприємницької діяльності в 

утриманні об'єктів благоустрою 

на території м. Покровськ 

Матеріальні витрати 

не передбачаються 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

     

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків 

     

 

Регулювання стосується суб’єктів МСБ, які матимуть намір розмістити тимчасову 

споруду торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності. Кількість суб’єктів МСБ, які скористаються своїм 

правом на розміщення тимчасової споруди невідома. Тому до розрахунку взято кількість 

тимчасових споруд, які планується встановити на території міста. 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Існуюча ситуація, тобто залишити все 

без змін та відмовитись від 

впровадження запропонованого 

регулювання 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 

Розв'язання зазначеної проблеми за 

допомогою ринкових механізмів 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 3 

Затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі власників 

тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного та 

іншого призначення для провадження 

підприємницької діяльності в утриманні 

об'єктів благоустрою на території м. 

Покровськ 

 

Буде забезпечена 

прозора та відкрита 

процедура 

визначення обсягів 

пайової участі  

Витрати, пов’язані з  

виконанням договірних 

зобов’язань щодо пайової 

участі в утриманні об’єктів 

благоустрою міста 

Покровськ 

Таким чином, оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній 

альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з 



урахуванням особливостей ситуації, яка склалася. У разі прийняття запропонованого 

регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей є високим, оскільки суб’єкти 

господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури сплати пайової участі. 

Цей регуляторний акт мотивує фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб виконувати встановлені вимоги щодо благоустрою, забезпечувати чистоту, 

порядок та дотримання тиші у місті Покровськ при розміщенні належних їм об’єктів. 

Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних 

та фінансових витрат з бюджету міста. 

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства 

України у сфері регулювання цього питання. 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за 4-бальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 

Існуюча ситуація, тобто залишити 

все без змін та відмова від 

впровадження запропонованого 

регулювання 

 Проблема не вирішується 

Альтернатива 2 

Розв'язання зазначеної проблеми за 

допомогою ринкових механізмів 

 Не відповідає нормам діючого 

законодавства 

Альтернатива 3 

Затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі власників 

тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного 

та іншого призначення для 

провадження підприємницької 

діяльності в утриманні об'єктів 

благоустрою на території м. 

Покровськ 

 

 Вирішується питання 

обчислення розміру та 

справляння плати щодо пайової 

участі в утриманні об’єктів 

благоустрою міста Покровськ 

 

 

 

Рейтинг результативності 
Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 



Альтернатива 1                            

Існуюча ситуація, тобто 

залишити все без змін та 

відмовитись від впровадження 

запропонованого регулювання 

Відсутні Відсутні Проблема 

продовжує 

існувати 

 

Альтернатива 2                       

Розв'язання зазначеної проблеми 

за допомогою ринкових 

механізмів 

Відсутні Відсутні Не відповідає 

нормам діючого 

законодавства 

 

Альтернатива 3 

Затвердження Порядку 

визначення обсягів пайової 

участі власників тимчасових 

споруд торговельного, 

побутового, соціально-

культурного та іншого 

призначення для провадження 

підприємницької діяльності в 

утриманні об'єктів благоустрою 

на території                       м. 

Покровськ 

Прийняття 

альтернативи 

забезпечує 

досягнення 

встановлених 

цілей 

Справляння плати 

щодо пайової 

участі в утриманні 

об’єктів 

благоустрою міста 

Покровськ 

Найважливіші 

аспекти проблеми 

буде вирішено 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги 

обраної 

альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного 

акта 

Альтернатива 1 

Існуюча ситуація, тобто залишитивсе 

без змін та відмова від впровадження 

запропонованого регулювання 

Не прийнятна, адже не 

вирішує проблемних питань  

Х 

Альтернатива 2 

Розв'язання зазначеної проблеми за 

допомогою ринкових механізмів 

Не відповідає нормам діючого 

законодавства 

Х 

Альтернатива 3 

Затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі власників 

тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного та 

іншого призначення для провадження 

підприємницької діяльності в утриманні 

об'єктів благоустрою на території м. 

Покровськ 

 

Єдина можлива альтернатива: 

справляння плати щодо 

пайової участі в утриманні 

об’єктів благоустрою міста 

Покровськ 

 

 



Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення 

визначених цілей, де:  

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою 

(проблема більше існувати не буде);  

2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже  повною 

мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);  

3 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема 

значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться 

невирішеними);  

4 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує 

існувати).    

 

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної 

проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення щодо 

визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців або 

юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Покровська. 

Проектом цього регуляторного акта передбачено визначити: 

• принципи визначення розміру пайової участі; 

• фактори, що впливають на розмір пайової участі; 

• порядок залучення і використання пайових коштів фізичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою м. Покровська; 

• порядок укладання договору про пайову участь . 

Цей регуляторний акт забезпечить додаткове надходження коштів для поліпшення 

зовнішнього благоустрою, санітарного стану, забезпечення чистоти та порядку, підвищення 

контролю за виконанням правил благоустрою на території міста. 

Реалізація норм цього регуляторного акта сприятиме дотриманню принципів 

державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, 

передбачуваності, врахування громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з 

благоустроєм, чистотою та дотриманням тиші в м.Покровськ. 

. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив, 100% . 

Реалізація проекту не передбачає витрат органів місцевого самоврядування. 

Витрати, пов’язані з  виконанням договірних зобов’язань щодо пайової участі в утриманні 

об’єктів благоустрою міста Покровськ, будуть нести фізичні особи-підприємці та юридичні 

особи, які  мають намір встановити тимчасову споруду. 

. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту 

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту невизначений або до внесення змін 

до законодавства України, прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до цього 

регуляторного акту вноситимуться зміни.  

 

. Визначення показників результативності дії регуляторного акту 

 

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі 

статистичні показники: 



1.Розмір надходжень пайової участі. 

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного 

акта. 

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання,  пов'язаними 

з виконанням вимог акта. 

4.Динаміка кількості укладених договорів на пайову участь (внеску) в утриманні 

об’єктів благоустрою м. Покровськ. 

5.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень 

регуляторного акта. 

. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акту 

 

Базове відстеження проведене на стадії розробки проекту регуляторного акту. 

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття 

чинності регуляторним актом.  

Періодичні відстеження - кожні три роки після прийняття регуляторного акту. 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

Вид даних – статистичні дані, опитування. 

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні –  

суб’єкти господарювання – заявники на отримання дозволу.  

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та 

кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.    

 

В.п. міського голови                                                                     О. Требушкін  

 
 


