
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Літинської селищної ради «Про затвердження 

Правил благоустрою території Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади». 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Літинської селищної ради «Про 

затвердження Правил благоустрою території Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади» підготовлено відповідно до Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», який спрямований на створення умов сприятливих 

для життєдіяльності людини. 

Назва регуляторного акта: «Про затвердження Правил благоустрою території 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади». 

Регуляторний орган: Літинська селищна рада.  

Розробник документа: Літинська селищна рада.  

Контактний телефон: (04347) 2-15-63. 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання. 

     Причиною виникнення зазначеної проблеми є те, що нині, у зв’язку з 

створенням Літинської селищної об’єднаної територіальної громади (далі Літинська 

селищна ОТГ), на території населених пунктів, що увійшли до її складу, виникли 

проблеми у сфері їх благоустрою, пов’язані з відсутністю єдиних для всіх населених 

пунктів Літинської селищної ОТГ, чітко регламентованих правил і норм поведінки 

юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою території, а також комплексу 

заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території Літинської 

селищної ОТГ, зокрема:  

 - єдиних прав та обов'язків суб'єктів господарювання у сфері благоустрою; 

 - єдиних норм і правил поведінки, що забезпечують утримання об'єктів та 

елементів благоустрою, за порушення яких виникає можливість притягнення винних 

осіб до відповідальності;  

- єдиних, чітко встановлених норм, які б регулювали процедуру компенсації 

шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою.  

За даним КП «Комунсервіс» Літинської селищної ради, протягом 2019 року, їх 

працівниками  виявлено 5 стихійних  сміттєзвалищ,  з них ліквідовано – 3.  Стихійні 

сміттєзвалища вкрай негативно впливають на навколишнє середовище та санітарний 

стан населених пунктів Літинської селищної ОТГ. Щорічно орієнтовні витрати на 

ліквідацію таких звалищ становлять більше 150 тис. грн.  

 Станом на 1 листопада 2019 року на території Літинської селищної ОТГ 

укладено договорів на вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) з: 

-  населенням – 3018 договорів; 

-  організаціями та установами – 84 договори. 

Через відсутність договорів на вивезення ТПВ у частини фізичних та 

юридичних осіб громади, утворюються стихійні звалища, які загрожують 

екологічному стану Літинської селищної ОТГ та здоров’ю мешканців. 



Прийняття регуляторного акта дозволить проводити більш ефективну роботу 

щодо укладання договорів на вивезення ТПВ, що значно покращить стан 

навколишнього середовища, призупинить збільшення кількості несанкціонованих 

звалищ. 

Також, прийняття регуляторного акта дозволить більш ефективно застосувати 

штрафні санкції до порушників благоустрою, що стане попередженням для 

мешканців та суб’єктів господарювання щодо необхідності дотримання Правил 

благоустрою та забезпечить додаткові надходження в бюджет. 

 Порушення правил благоустрою населених пунктів Літинської селищної ОТГ 

унеможливлює ефективне здійснення господарської діяльності. Зокрема, розриття, 

захаращення доріг та проїздів, накопичення відходів - заважають проїзду 

автотранспорту; утримання в неналежному санітарно-технічному стані будівель та 

споруд - призводить до їх передчасного зношення тощо. Таким чином, 

регламентування норм та правил поведінки у сфері благоустрою шляхом прийняття 

Правил благоустрою території Літинської селищної ОТГ, дозволить сформувати 

прозорі вимоги щодо проведення в населених пунктах громади єдиної політики з 

підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини 

середовища, раціонального використання ресурсів об’єднаної територіальної 

громади, захисту довкілля.  

Діючі Правила благоустрою, затверджені рішенням 10 сесії 6 скликання 

Літинської селищної ради № 126 від 26.05.2011 року «Про правила благоустрою та 

утримання території смт Літина», втратили свою актуальність, оскільки не повністю 

відповідають діючим Типовим правилам благоустрою території населеного пункту, 

затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», були прийняті без погодження з 

Державною регуляторною службою України та не розповсюджуються на всю 

територію Літинської селищної об’єднаної територіальної громади. 

Відносини, пов’язані із проведенням благоустрою території Літинської 

селищної ОТГ, мають вплив на всі верстви населення, основними групами 

(підгрупами), на які проблема має вплив, є:  

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни  + - 

Держава + - 

Суб’єкти господарювання, + - 

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

+ - 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття 

регуляторного акта, є важливою для населення Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади і не може бути розв’язана за допомогою ринкових 

механізмів, оскільки діючі нормативно-правові акти не регулюють відносини у 

сфері благоустрою таким чином, щоб забезпечити належне санітарне утримання 

території населених пунктів Літинської селищної ОТГ. 

 



2.Цілі державного регулювання. 

Даний регуляторний акт спрямований на розв’язання проблем, визначених у 

попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.  

Метою запропонованого регуляторного акту є забезпечення балансу інтересів 

суб’єктів господарювання, мешканців громади та досягнення, внаслідок дії 

регуляторного акту, максимально можливих позитивних результатів за рахунок 

мінімальних витрат . 

Основними цілями регулювання є: 

- раціональне використання, належне утримання та охорона зелених насаджень 

та інших об’єктів та елементів благоустрою; 

- догляд за територією населених пунктів та забезпечення їх належного 

санітарного стану та епідемічного благополуччя населення, створення сприятливого 

для життєдіяльності середовища; 

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій Літинської селищної ради 

при вирішенні питань благоустрою; 

- врегулювання  прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері 

благоустрою території населених пунктів Літинської селищної ОТГ відповідно до 

чинних нормативно правових актів; 

- приведення рішення селищної ради у відповідність до норм та вимог діючого 

законодавства України. 

 

3.  Прийнятні  альтернативні способи досягнення зазначених цілей. 

  3.1. В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується:  

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

 

Альтернатива 1 

Здійснення контролю за санітарним 

станом території Літинської селищної 

ОТГ, зеленими насадженнями, іншими 

об’єктами та елементами благоустрою 

на підставі раніше прийнятих Правил 

благоустрою смт. Літин. 

Діюче рішення: 

- не забезпечує досягнення цілей щодо 

регулювання прав та обов’язків суб’єктів у 

сфері благоустрою, норм та правил 

поведінки, що забезпечують утримання 

об’єктів та елементів благоустрою 

належним чином, за порушення яких 

можливо притягнути винних осіб до 

відповідальності на всій території 

Літинської селищної ОТГ;  

- не відповідає вимогам чинного 

законодавства України;  

- не пройшло регуляторну процедуру, 

передбачену Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері  

господарської діяльності»; 

- не враховує думку мешканців населених 

пунктів громади. 

Альтернатива 2 

Прийняття регуляторного акта «Про 

затвердження Правил благоустрою 

Забезпечується досягнення цілей щодо 

регулювання прав та обов’язків суб’єктів у 

сфері благоустрою, норм та правил, щодо 

утримання об’єктів та елементів 



території Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади». 

 

благоустрою належним чином. 

 Пропоноване рішення : 

- забезпечує досягнення цілей щодо 

вирішення наявних проблемних питань у 

сфері благоустрою на всій території 

Літинської селищної ОТГ; 

- забезпечує можливість підвищити рівень 

державного, самоврядного і громадського 

контролю у сфері благоустрою населених 

пунктів;  

- дасть змогу поліпшити умови захисту і 

відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля під час 

утримання об’єктів благоустрою; 

покращити інженерно-технічний і 

санітарний стан об’єктів благоустрою, їх 

естетичний вигляд. 

 

   3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів  досягнення цілей. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні.  Витрати з  місцевого бюджету 

на утримання та відновлення 

об’єктів та елементів 

благоустрою, ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ 

становлять приблизно 2,7 млн. 

грн. на рік, з них близько 150 

тис. грн.-  на ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ. 

Альтернатива 2 Дана альтернатива: 

- забезпечує прозорість дій влади, 

підвищує рівень самоврядного і 

громадського контролю у сфері 

благоустрою врегульовує 

правовідносини між селищною 

радою та підприємствами, 

установами та організаціями 

незалежно від форми власності та 

підпорядкування, що знаходяться в 

межах  Літинської селищної ОТГ; 

- дає змогу широкого застосування 

статті 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

 - значно зменшує утворення 

стихійних сміттєзвалищ, що 

дозволить зекономити близько 85 

тис. грн. в рік на їх ліквідацію; 

- забезпечує досягнення цілей 

державного регулювання. 

Витрати, пов’язані з 

виконанням рішення селищної 

ради (робочий час); витрати 

на розробку документа та його 

інформаційне супроводження; 

витрати на поточний контроль 

за суб’єктами господарювання 

у сфері регулювання 

складають близько 68950,00 

грн. в рік 

 

 

 

 

 



Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні 

 

1. Витрати на сплату послуг 

за вивезення ТПВ з 

розрахунку на 1 людину в рік 

для мешканців 

багатоквартирних будинків, 

які уклали договори на 

вивезення ТПВ складають 

158,4 грн., для приватних 

домоволодінь – 200,16 грн. на 

рік. 

Для мешканців, з якими 

договори не укладені, 

витрати відсутні. 

Альтернатива 2 1.Можливість прийняти участь у 

обговоренні регуляторного акту, 

внести свої пропозиції. 

2.Комфортне середовище для 

життєдіяльності. 

3. Покращення санітарного стану 

населених пунктів Літинської 

селищної ОТГ. 

1.Витрати на сплату послуг за 

вивезення ТПВ з розрахунку 

на 1 людину в рік для 

мешканців багатоквартирних 

будинків, які уклали 

договори на вивезення ТПВ 

складають 158,4 грн., для 

приватних домоволодінь – 

200,16 грн. на рік. 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник Великі Середні Малі/мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають під 

дію регулювання, 

одиниць 

2 3 197 

 

202 

Питома вага групи 

у загальній 

кількості, відсотків 

1 2 98 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 1. Для суб’єктів господарювання, які не 

уклали догорів на вивезення ТПВ – 

економія коштів у сумі несплачених сум 

за вивіз ТПВ. 

 

1.Витрати на сплату 

послуг за вивезення 

ТПВ згідно укладених 

договорів складають 

102,00 грн. за 1м
3
 ТПВ 

для суб’єктів 

господарювання. 

2.Витрати на утримання 

в належному стані 

власних об’єктів та 

елементів благоустрою. 

3.Відшкодування 

збитків, завданих 

об’єкту благоустрою в 

разі порушення 

законодавства з 

благоустрою та Правил 

благоустрою (від 50 до 

100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян). 

Альтернатива 2 Створює умови для реалізації прав усіх 

суб’єктів господарювання в сфері 

благоустрою населених пунктів 

Літинської селищної ОТГ. Упорядковує 

відносини між суб’єктами 

господарювання у сфері благоустрою. 

Забезпечує обізнаність у сфері 

благоустрою територій. 

Надає можливість для ефективного 

використання та збереження об’єктів та 

елементів благоустрою та зелених 

насаджень на території Літинської 

селищної ОТГ. 

 

1.Витрати на вивезення 

сміття та ТПВ 

складають 102,00 грн.  
за 1м

3
 твердих 

побутових відходів. 

2.Витрати на утримання 

в належному стані 

власних об’єктів,  

елементів благоустрою 

та території у межах, 

визначених 

регуляторним актом. 

3.Відшкодування 

збитків завданих 

об’єктам та елементам 

благоустрою в разі 

порушення 

законодавства з  

благоустрою складає від 

50 до 100 

неоподаткованих 

мінімумів доходів 

громадян, відповідно до 

ст. 152 КУпАП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИТРАТИ  

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, 

які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

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 грн. 0 грн. 

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 

гривень 

0 грн. 0 грн. 

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

поданням звітності державним органам, гривень 

0 грн. 0 грн. 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних 

санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 

0 грн. 0 грн. 

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 грн. 0 грн. 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 

товари тощо), гривень 

0 грн. 0 грн. 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, 

гривень 

0 грн. 0 грн. 

8 сплата по договору з визначеною юридичною особою 

про надання послуг на вивезення  твердих побутових 

відходів за 1м, 
3
гривень 

102,0 грн. 6120,0 грн. 

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

гривень 

102,0 грн. 6120,0 грн. 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на яких буде поширено 

регулювання, одиниць 

5 5 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на виконання регулювання 

(вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

102,0 грн. 6120,0 грн. 

 

 

 

У разі порушення суб’єктом господарювання Правил благоустрою, до 

порушника застосовуються адміністративні штрафи за ст.152 КУпАП в розмірі від 

50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

 

 

 

 



4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей. 

 

Альтернативи Бал 

результативності 

(за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння  

відповідного бала 

Альтернатива 1 2 У разі залишення існуючої ситуації без змін, 

проблема продовжує існувати, що не забезпечить 

досягнення поставленої мети.  

Існуюче рішення : 

- не відповідає вимогам чинного законодавства 

України (спирається на законодавчі акти, які 

застаріли або втратили чинність); 

- не пройшло регуляторну процедуру, передбачену 

Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»; 

- не враховує думку мешканців населених пунктів 

усієї Літинської селищної ОТГ. 

 

Альтернатива 2 4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у 

досягненні визначеної мети та принципам 

державної регуляторної політики. Він забезпечить  

поліпшення  та відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля під час 

утримання об’єктів благоустрою, сприятиме 

підвищенню рівня державного, самоврядного і 

громадського контролю у сфері благоустрою 

території Літинської селищної ОТГ.  

Затвердження такого регуляторного акта 

забезпечить поступове досягнення встановлених 

цілей. 

 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтуванн

я відповідного 

місця 

альтернативи 

у рейтингу 

Альтернатива 1 Вигоди для 

держави відсутні. 

Вигоди для 

мешканців та 

суб’єктів 

господарювання, 

які не уклали 

договори на 

вивезення ТПВ – 

економія власних 

коштів 

несплачених сум 

за вивезення ТПВ 

 

 

 

Для держави: 

Орієнтовні витрати на ліквідацію 

існуючих стихійних звалищ 

становлять  150,00 тис. грн. 

 (ліквідація існуючих та 

новостворених сміттєзвалищ). 

 

Для громадян : 

1.Витрати на сплату послуг за 

вивезення ТПВ з розрахунку на 1 

людину в рік для мешканців 

багатоквартирних будинків, які 

уклали договори на вивезення 

ТПВ становлять 158,4 грн., для 

приватних домоволодінь – 200,16 

грн. на рік. 

 

Останнє місце у 

рейтингу.  При 

виборі цієї 

альтернативи не 

досягається  

мета та цілі 

державного 

регулювання, 

відсутній баланс 

інтересів 

держави, 

громадян та 

суб’єктів 

господарювання.  

 



 

 

 

 

 

 

Для суб’єктів господарювання: 

1.Витрати на сплату послуг за 

вивезення ТПВ згідно укладених 

договорів (вартість вивезення 1 м
3 
 

ТПВ складає 102 грн.). 

2. Витрати на утримання в 

належному стані власних об’єктів 

та елементів благоустрою. 

3. Відшкодування збитків, 

завданих об’єкту благоустрою в 

разі порушення законодавства з 

благоустрою та Правил ( від 50 до 

100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян) 

 

 

 

Альтернатива 2 Держава: 

- забезпечує 

прозорість дій 

влади, підвищує 

рівень 

самоврядного і 

громадського 

контролю у сфері 

благоустрою 

врегульовує 

правовідносини 

між міською 

радою та 

підприємствами, 

установами та 

організаціями 

незалежно від 

форми власності 

та 

підпорядкування, 

що знаходяться в 

межах території 

Літинської 

селищної ОТГ; 

- дає змогу 

широкого 

застосування 

статті 152 Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення, 

що забезпечує 

додаткові 

надходження до 

місцевого 

бюджету; 

 - значно зменшує 

утворення 

стихійних 

сміттєзвалищ, що 

дозволить 

зекономити 

Для держави: 

Орієнтовні витрати на ліквідацію 

існуючих звалищ становлять  

150,00 тис. грн. 

Дана альтернатива дозволить 

зберегти для міського бюджету  

близько 50,00 тис. грн. (ліквідація 

1 сміттєзвалища) за рахунок 

попередження утворення 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 

Для громадян: 

1.Витрати на сплату послуг за 

вивезення ТПВ з розрахунку на 1 

людину в рік для мешканців 

багатоквартирних будинків, які 

уклали договори на вивезення 

ТПВ становлять 158,4 грн., для 

приватних домоволодінь – 200,16 

грн. на рік. 

. 

 

Для суб’єктів господарювання: 

1.Витрати на сплату послуг за 

вивезення ТПВ згідно укладених 

договорів (вартість вивезення 1 м
3 
 

ТПВ складає 102,00 грн.). 

2.Витрати на утримання в 

належному стані власних об’єктів 

та елементів благоустрою. 

3.Відшкодування збитків, завданих 

об’єкту благоустрою в разі 

порушення законодавства з 

благоустрою та Правил( від 50 до 

100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян). 

 

Перше місце у 

рейтингу Цей 

регуляторний 

акт відповідає 

потребам у 

розв’язанні 

визначеної 

проблеми та 

принципам 

державної 

регуляторної 

політики. 

Затвердження 

даного 

регуляторного 

акту забезпечить 

поступове 

досягнення 

встановлених 

цілей, 

встановить 

зрозуміле 

загальне 

регулювання, не 

примножуючи 

кількості 

нормативно-

правових актів з 

питань 

благоустрою 

 



близько 150 тис. 

грн. (ліквідація 

одного 

сміттєзвалища 

становить 

близько 

50,00тис.грн.); 

- забезпечує 

досягнення цілей 

державного 

регулювання 

 

Громадяни: 

1.Можливість 

прийняти участь у 

обговоренні 

регуляторного 

акту, внести свої 

пропозиції. 

2.Комфортне 

середовище для 

життєдіяльності. 

3.Покращення 

санітарного стану 

населених пунктів 

Літинської 

селищної ОТГ. 

 

Суб’єкти 

господарювання: 

1. Створює умови 

для реалізації прав 

всіх суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

благоустрою, 

упорядковує 

відносини між 

суб’єктами 

господарювання. 

 

 

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного 

акта 

Альтернатива 1 - альтернатива не відповідає потребам у розв’язанні 

визначеної проблеми та принципам державної 

регуляторної політики; 

-не забезпечуються досягнення регулювання цілей щодо 

прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, норм 

та правил поведінки, що забезпечують утримання 

об’єктів благоустрою належним чином, за порушення 

яких можливо притягнути винних осіб до 

X 



відповідальності; 

- не передбачена участь суб’єктів в підготовці 

регуляторного акту; 

- альтернатива передбачає щорічні витрати з місцевого 

бюджету на новоутворені стихійні сміттєзвалища у сумі 

близько 50,00 тис. грн. на ліквідацію одного стихійного 

сміттєзвалища. 

Альтернатива 2 Для досягнення поставлених цілей перевага надається 

даній альтернативі, бо вона: 

- відповідає потребам у розв’язанні визначеної 

проблеми та принципам державної регуляторної 

політики, враховує особливості території та інтереси 

громадян; 

-  сприяє уникненню конфліктних ситуацій між 

органами місцевого самоврядування та суб’єктами 

господарювання через не врегулювання питань щодо 

благоустрою територій населених пунктів; 

- формує прозорі вимоги до проведення в населених 

пунктах ОТГ єдиної політики з підтримки благоустрою; 

- формує сприятливе середовище для життєдіяльності 

людини, раціональне використання ресурсів громади та 

охорону довкілля; 

- враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб всіх 

населених пунктів ОТГ, які прийняли участь в 

обговорені проекту рішення; 

- забезпечує прозорість дій влади, підвищує рівень 

самоврядного і громадського контролю у сфері 

благоустрою врегульовує правовідносини між 

селищною радою та підприємствами, установами, 

організаціями, незалежно від форми власності та 

підпорядкування, що знаходяться в межах території 

Літинської селищної ОТГ. 

 

Зміна діючого 

законодавства, 

політична та 

економічна 

ситуація в країні. 

Необхідність 

певного часу для 

ознайомлення 

суб’єктів 

благоустрою з 

регуляторним 

актом. 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2. 
 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, 

і відповідні заходи. 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття рішення Літинської 

селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади». 

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на створення 

умов сприятливих для життєдіяльності людини, вирішення наявних проблемних 

питань у сфері благоустрою на всій території Літинської селищної ОТГ, 

забезпечення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері 

благоустрою населених пунктів. 

Для впровадження даного регуляторного акта необхідно здійснити такі заходи: 

- Ознайомити фізичних та юридичних осіб з даним регуляторним актом. 

- Розмістити даний регуляторний акт на офіційному сайті Літинської селищної 

ради http://lityn-selrada.com.ua/.  

http://lityn-selrada.com.ua/


Розв’язання визначеної проблеми здійснюватиметься за допомогою наступних 

заходів: 

 прийняти рішення «Про затвердження Правил благоустрою території 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади». 

 оприлюднення регуляторного акта у встановленому порядку, проведення 

інформаційної кампанії та об’єднання зусиль виконавчого органу селищної ради, 

громадян, суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій по 

розв’язанню визначеної проблеми. 

 вжиття заходів попереджувального характеру: доведення до відома 

населення Літинської селищної ОТГ  вимог регуляторного акта шляхом проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи. 

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання 

про прийняте рішення Літинською селищною радою, воно буде оприлюднене на 

офіційному сайті Літинської селищної ради та в районній газеті «Літинський 

вісник». 

Контроль щодо дотримання Правил благоустрою та накладення штрафів на 

порушників відповідно до ст.152 КУпАП. 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими володіють органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, що зобов’язані проваджувати або 

виконувати ці вимоги. 

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився, оскільки 

кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання 

становить 197 суб’єктів господарювання (97,5% питомої ваги від загальної 

кількості). У зв’язку з чим здійснено розрахунок витрат на запровадження 

державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого 

підприємництва), Додаток 1. 

7. Строк дії регуляторного акта.  

Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території 

Літинської селищної ОТГ. Термін дії запропонованого регуляторного акту – 

необмежений. Внесення змін або відміна регуляторного акту можлива у разі зміни 

чинного законодавства та за результатами здійснення заходів відстеження 

результативності регуляторного акта. 

8. Показники результативності регуляторного акта.  

 

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі 

показники:  



1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаний з 

регулюванням. 

2. Кількість юридичних (зокрема суб’єктів господарювання) та фізичних 

осіб на яких поширюватиметься дія акта. 

3. Кількість правопорушень Правил благоустрою. 

4. Кількість складених протоколів з порушення у сфері адміністративних 

порушень за ст.152 КУпАП. 

5. Кількість адміністративних стягнень за ст.152 КУпАП. 

6. Кількість проведених заходів роз’яснювальної роботи щодо дотримання 

норм даного регуляторного акта на території Літинської селищної ОТГ. 

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акту, буде 

залежати від кількості адміністративних стягнень за ст.152 КУпАП за 

правопорушення Правил благоустрою. 

Розміри коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 

пов’язаних з дією регуляторного акту, спільні для усіх суб’єктів регуляторного 

впливу і вказані у Розрахунку витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання, Додатку 1 цього Аналізу. 

 

9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватись відстеження 

результативності регуляторного акта. 
Заходи щодо відстеження результативності дії акта будуть здійснюватись 

відповідальним за його розробку відділом соціально-економічного розвитку, ЖКГ, 

транспорту та благоустрою, архітектури та земельних відносин Літинської селищної 

ради. 

Для відстеження будуть використовуватись статистичні дані органів державної 

влади, місцевого самоврядування та інших уповноважених суб’єктів за відповідний 

період, що передує даті початку виконання заходів з відстеження, а для базового 

відстеження - даті набрання чинності регуляторним актом. 

Враховуючи, що для визначення значень показників результативності 

регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове 

відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців 

після набуття ним чинності. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись 

шляхом здійснення аналізу статистичних  даних  за основними показниками 

результативності акта. 

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після 

набрання чинності даним регуляторним актом. Установлені кількісні та якісні 

значення показників результативності регуляторного акта порівнюються із 

значеннями аналогічних показників, що встановленні під час базового відстеження. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися 

шляхом здійснення контролю уповноваженими органами за дотриманням вимог 

акта, моніторингу звернень громадян з питань врегульованих актом та аналізу 

статистичних даних за основними показниками результативності акта 

(порівнюються із значеннями аналогічних показників встановлених під час базового 

відстеження), у разі виявлення проблемних та неврегульованих питань, буде 

розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін. 



Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи 

з дня закінчення заходів з повторного відстеження даного регуляторного акта, 

шляхом порівняння установлених кількісних значень результативності акта із 

значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного 

відстеження. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                   А.І. Бичок 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вик. Черниш І.В. 

Тел. 2-15-63 

 

 
                                     Додаток 1 

                до Аналізу регуляторного впливу  

 
 

                                  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 та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у 

період з 10 жовтня 2019 р. по 1 листопада 2019 р. 

 

№ 

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 

Оперативні наради з керівником, головним 

бухгалтером, економістом комунального 

підприємства в КП «Комунсервіс» Літинської 

селищної ради Вінницької області 

11 Отримання 

інформації та 

пропозицій 

2 Консультування громадян, суб’єктів господарювання 37 Доведено до 



в телефонному режимі та в Літинській селищній 

раді щодо Правил благоустрою  

відома та 

ознайомлено 

суб’єктів 

господарювання з 

проектом 

рішення «Про 

затвердження 

Правил 

благоустрою 

території 

Літинської 

селищної 

об‘єднаної 

територіальної 

громади» 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

     Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 197 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 197 (одиниць) та 

мікропідприємництва 0 (одиниць); 

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

господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,5%. 

  Спрогнозувати  величину очікуваних витрат  спричинених окремими діями чи 

бездіяльністю суб’єктів малого підприємництва неможливо. 

 

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання. 

 

№ Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

грн. 

Періодичні (за 

наступний рік) 

грн. 

Витрати за 

п'ять років грн. 

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

 

0,00 

(витрати відсутні) 

 

 

0,00 

(витрати відсутні) 

 

0,00 

(витрати відсутні) 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування 

0,00 

(витрати відсутні) 

0,00 

(витрати відсутні) 

0,00 

(витрати відсутні) 



3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 

 

0,00 

(витрати відсутні) 

0,00 

(витрати відсутні) 

0,00 

(витрати відсутні) 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

0,00 

(витрати відсутні) 

0,00 

(витрати відсутні) 

0,00 

(витрати відсутні) 

5 Інші процедури: оплата 

послуг з вивезення ТПВ 

 

(Середньомісячна сплата 

одного суб’єкта 

господарювання з розрахунку 

по 3 м3  ТПВ: 102грн – 

вартість 1 м3ТПВ  х 3 м3ТПВ 

= 306 грн./міс)   

 

 

3672,0 

(306,0 х 12 міс) 

3672,0 

(306,0 х 12 міс) 

220320,0 

(3672,0 х 60 міс) 

6 Разом, гривень 

 

 

3672,0 

 

3672,0 

 

220320,0 

 

7 Кількість суб'єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

 

197 

8 Сумарно, гривень 

 

 

 

 

 

 

 

723384,0 723384,0 43403040,0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

 

 

9 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

(Витрати часу на отримання 

інформації про регуляторний 

акт, ознайомлення з 

рішенням селищної  ради  (1 

год.)  

 
25,13 

 
25,13 

 
125,65 

10 Процедури організації 

виконання вимог 

 

 
75.39 376.95 



регулювання 

(Витрати часу на розробку 

та провадження внутрішніх 

процедур для суб’єкта малого 

бізнесу  на впровадження 

вимог регуляторного акту (3 

год.).  

Формула: 
3 год. х 25,13 грн. 

 

 

 

 

 

75.39 

 

11 Процедури офіційного 

звітування 
0 0 0 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

(Витрати часу на 

забезпечення процессу 

перевірок з боку 

контролюючих органів (2 

год.) вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва 

(25.13 грн.) 

Формула: 
25,13 х 2 

 
50,26 

 
50.26 

 
251,13 

13 Інші процедури (уточнити) X X X 

 не передбачено X X X 

14 Разом, гривень 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 

+ 13) 

 
150.78 

 

150.78 

 

753,73 

15 Кількість суб'єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

197 

16 Сумарно, гривень 29703,66 29703,66 148484,81 

 
Розрахунок вартості 1 людино-години: Норма робочого часу на 2019 рік 

становить при 40-годинному робочому тижні – 1993 годин.  Розмір мінімальної 

заробітної плати  у погодинному розмірі  - 25,13 грн. ( Закон України від 23.11.2018 

№ 2629-VIII  «Про Державний бюджет України на 2019 рік») 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання для суб'єктів малого і 

мікропідприємництва 

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для 

кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, 

що залучений до процесу регулювання. 



Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування 

регулювання: 

Літинська селищна рада 

Процедура 

регулювання суб'єктів 

малого і 

мікропідприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб'єкта 

господарювання) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру, 

год. 

Вартість 

часу 

співробітник

а органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

грн./год. 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб'єкта 

Оцінка 

кількості 

суб'єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюванн

я 

Витрати на 

адмініструванн

я 

регулювання* 

(за рік), 

гривень 

1.Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

 

 

 

1 

70,00 

(середня 

заробітна 

плата 

спеціаліста 

відповідної 

категорії) 

1 197 13790,00 

2.Поточний контроль 

за суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі:  

1 70,00 1 197 13790,00 

2.1. камеральні 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. виїзні 1 70,00 1 197 13790,00 

3.Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

1 70,00 1 197 

13790,00 

4.Реалізація одного 

окремого рішення 

щодо порушення 

вимог регулювання 

1 70,00 1 197 

13790,00 

5.Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

1 70,00 1 197 13790,00 

6.Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

0 0 0 0 0 

7.Інші адміністративні 

процедури (уточнити) 
0 0 0 0 0 



Разом за рік Х Х Х Х 68950,00 

Сумарно за п'ять років 

 
Х Х Х Х 344750,0 

 

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними 

органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури 

регулювання, та на кількість процедур за рік. 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу 

(або нового структурного підрозділу діючого органу) 

 

4.   Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 
 

№ Показник 

Перший рік 

регулювання 

(стартовий), гривень 

За п'ять років, гривень 

1 

Оцінка «прямих» витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

723384,0 43403040,0 

2 

Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

29703,66 148484,81 

3 

Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого  

регулювання 

753087,66 43551524,81 

4 

Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

68950,00 344750,0 

5 

Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

822037,66 

 

4389627,81 

 

 

 

 

5.Розроблення коригуючих заходів для малого підприємництва щодо 

запропонованого регулювання. 

    Проект рішення Літинської селищної ради «Про затвердження Правил 

благоустрою території Літинської селищної об’єднаної територіальної громади» 

підготовлено відповідно до ЗаконуУкраїни «Про благоустрій населених пунктів» та 



спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини на 

території Літинської селищної об’єднаної територіальної громади. 

Коригуючі заходи не пропонуються, так як даний регуляторний акт не 

передбачає додаткових для суб’єктів господарювання витрат, які б не передбачалися  

законодавством України. В разі запровадження компенсаторних механізмів на 

державному рівні, буде проведена повторна оцінка витрат суб’єктів малого 

підприємництва.  

 
 

 

 

 

 

 


