
 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  

  до проекту рішення  виконавчого комітету Конотопської міської ради 

«Про заборону продажу на території Конотопської міської  територіальної 

громади алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають 

ознаки військового формування» 

 

          Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету 

Конотопської міської ради «Про заборону продажу на території Конотопської 

міської  територіальної громади алкогольних та слабоалкогольних напоїв 

особам, які мають ознаки військового формування» підготовлено згідно з 

вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 №308 (із змінами).  

           Нормативно-правовою базою при розробленні проекту регуляторного 

акту є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», інші  нормативно-

правові акти. 

Регуляторний орган – виконавчий комітет Конотопської міської ради. 

Розробник проекту регуляторного акта – Відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності. 

 

І. Визначення проблеми  

Ситуація, яка виникла із фактичним вчиненням Російською Федерацією акту 

військової агресії щодо України, є беззаперечною необхідністю вчинення кроків 

для відновлення воєнного потенціалу країни, зміцнення її обороноздатності, а 

також дій, спрямованих на попередження вчинення правопорушень серед 

військовослужбовців.  

Наразі значна кількість порушень військової дисципліни, недовіра до 

військовослужбовців з боку населення, певною мірою можуть бути пов’язані з 

тим, що часто можна спостерігати військовослужбовців, які перебувають в стані 

алкогольного сп’яніння. При цьому незалежно від того, чи перебувають вони в 

цей час на службі, чи ні – ставлення громадян України до таких представників 

військових підрозділів є різко негативним і призводить до падіння їх авторитету.  

На сьогодні основні принципи державної політики щодо регулювання 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами визначає 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Чинним 

законодавством України, а саме, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності 

військовослужбовців та деяких інших осіб» передбачена відповідальність за 

розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв 

військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час  

проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів або 



 

 

виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані. Однак 

авторитет військових страждає не лише тоді, коли вживання ними алкогольних 

напоїв здійснюється під час виконання обов’язків військової служби, а й тоді, коли 

інші особи (невійськовозобов’язані або під час відпустки), будучи одягнені у 

військову форму придбавають або розпивають алкогольні напої в громадських 

місцях, або ж негідно поводяться внаслідок вживання алкоголю. Вигляд 

сп’янілого військовослужбовця або військовослужбовця з пляшкою алкоголю 

викликає обурення і дискредитує всіх осіб, які сьогодні ціною власного життя 

захищають свою Батьківщину.  

Станом на 01.01.2021 в місті налічується майже 450 об’єктів роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами, з них майже 100 об’єктів здійснюють 

реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що складає майже 26 % 

від загальної кількості. Це зумовлює виникнення на території громади осередків 

концентрації вживання алкогольних напоїв та пива, внаслідок чого відбувається 

порушення вимог статті 24 (Захист населення від шкідливого впливу шуму, 

неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів) Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та 

громадського порядку, сприяє зростанню кількості правопорушень, які 

вчиняються на ґрунті алкогольного сп’яніння, у тому числі й 

військовослужбовцями. 

 Тому, для вирішення зазначеної вище проблеми, а також з метою 

встановлення на території Конотопської міської територіальної громади обмежень 

щодо торгівлі алкогольними напоями і речовинами, виробленими на спиртовій 

основі, розроблено проект рішення виконавчого комітету Конотопської міської 

ради «Про заборону продажу на території Конотопської міської  територіальної 

громади алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки 

військового формування».  

 

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

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Держава + - 

Суб'єкти господарювання + - 

у т. ч. суб'єкти малого підприємництва + - 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

 Цим регуляторним актом передбачається встановлення обмежень щодо 

продажу алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі 

особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування 

(наявність військової форми, озброєння).  

 Прийняття проекту акта попередить вчинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень з боку військовослужбовців. 

 

 



 

 

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів: 

Вид 

альтернативи 
Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Залишення 

існуючої на 

даний момент 

ситуації без змін  

Ця альтернатива не є прийнятною, оскільки стан алкогольного сп’яніння 

військовослужбовця негативно впливає на швидкість реакції та 

прийняття ним рішень. 

Альтернатива 2 

Прийняття 

запропонованого 

проекту 

регуляторного 

акта 

Застосування другої альтернативи надасть можливість попередити 

вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень з боку 

військовослужбовців, а також зменшити кількість випадків травматизму 

і загибелі військовослужбовців та цивільного населення 

Прийняття рішення забезпечує вирішення проблемних питань в повному 

обсязі.  

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей: 

З метою розв’язання визначеної у розділі 1 проблеми прийнятий проект 

рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради «Про заборону 

продажу на території Конотопської міської  територіальної громади 

алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки 

військового формування» з дотриманням процедури оприлюднення та 

обговорення, повинен попередити вчинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень з боку військовослужбовців, зменшити 

кількість випадків травматизму військовослужбовців, а також збереження 

життя та здоров’я, забезпечити більш комфортні та безпечні умови 

проживання мешканців Конотопської міської ТГ. 

Оцінка впливу на сферу інтересів місцевої влади 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Залишення існуючої 

на даний момент 

ситуації без змін 

Відсутні 

 

 

Відсутні 

 

 

Альтернатива 2 

Прийняття 

запропонованого 

проекту 

регуляторного акта 

Запровадження проекту рішення виконавчого 

комітету сприятиме попередженню вчинення 

правопорушень серед військовослужбовців, 

утвердженню авторитету українських 

військових та підвищення якості несення 

військової служби. 

Витрати на 

оприлюднення 

регуляторного акту 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Залишення 

існуючої на даний 

момент ситуації 

без змін 

Відсутні 

 

 

Ця альтернатива не є прийнятною, 

оскільки втрачається можливість 

попередження вчинення 

кримінальних та адміністративних 

правопорушень з боку 

військовослужбовців, а також 

виникнення у зв’язку з цим 

випадків травматизму 

Альтернатива 2 

Прийняття 

запропонованого 

проекту 

регуляторного акта 

Забезпечення громадського 

порядку в громаді, недопущення 

скоєння правопорушень та 

злочинів, пов’язаних зі 

зловживанням алкогольними 

напоями окремими 

військовослужбовцями. 

Формування позитивного іміджу 

про військовослужбовців у 

місцевого населення 

територіальної громади. 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів 

господарювання, що підпадають 

під дію регулювання, одиниць 

- 9 25 69 100 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків 
- 1 25 74 100 

 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Залишення 

існуючої на 

даний момент 

ситуації без змін 

Продаж алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв і 

пива у стаціонарних 

об’єктах торгівлі, малих 

архітектурних формах та 

тимчасових спорудах 

торговельного, чи іншого 

призначення та отримання 

відповідного прибутку 

Витрати на сплату адміністративних 

штрафів внаслідок вчинення 

правопорушень у стані алкогольного 

сп’яніння. 

 

Альтернатива 2 

Прийняття 

запропонованого 

проекту 

регуляторного 

акта 

Дотримання чинного 

законодавства.  

Недопущення порушень 

передбачених статею 172/20 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення в частині 

відповідальність за 

1. Витрати на отримання інформації про 

регуляторний акт. 

2. Зменшення прибутку внаслідок 

заборони торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом (для 

суб’єктів господарювання, які підпадають 

під дію регуляторного акта). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


 

 

розпивання пива (крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв 

військовослужбовцями, 

військовозобов’язаними та 

резервістами під час  

проходження зборів на 

території військових частин, 

військових об’єктів або 

виконання ними обов’язків 

військової служби в 

нетверезому стані. 

3. Витрати на виконання вимог 

регулювання (друк та розміщення 

оголошень  в торгівельних залах про 

заборону продажу в нічний час 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв та 

пива). 

Примітка: Орієнтовний розмір можливого 

зменшення доходу суб’єктів господарювання, 

які підпадають під дію регуляторного акта, 

становить 2% 

 

IV. Витрати на одного суб’єкта господарювання мікро, малого та 

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, 

грн. 

- - 

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 

грн. 

- - 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою 

та поданням звітності державним органам, грн. 

- - 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів 

тощо), 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), грн. 

- - 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 

товари тощо), грн. 

- - 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, 

грн. 

- - 

8 Інше (зменшення прибутку), грн. 13255 66275 

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

грн. 

13255 66275 

10 Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде 

поширено регулювання, одиниць 

100 100 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання, на 1325500 6627500 



 

 

виконання регулювання (вартість регулювання) 

(рядок 9 х рядок 10), грн. 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, грн. 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта 
0 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта 
1325500,0 

 

 

 

 1.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за 

чотирибальною системою, де: 

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує існувати); 

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково 

(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми 

залишаться невирішеними); 

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  

повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною 

мірою (проблема більше існувати не буде). 

 

 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного балу 

Альтернатива 1 

Залишення існуючої на 

даний момент ситуації без 

змін 

1 

Недоцільна, оскільки така 

альтернатива досягнення цілей 

державного регулювання призведе 

до посилення дії негативних 

наслідків. 

Альтернатива 2 

Прийняття запропонованого 

проекту регуляторного акта 

4 

Забезпечує вирішення проблемних 

питань в повному обсязі, повністю 

відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 

Залишення 

існуючої на даний 

момент ситуації 

без змін 

Суб’єкти господарювання 

матимуть змогу 

реалізовувати 

військовослужбовцям 

алкогольні напої і 

речовини, вироблені на 

спиртовій основі без 

обмежень, що відповідно 

сприятиме (в незначній 

мірі) збільшенню 

виручки 

Втрачається 

можливість зниження 

рівня правопорушень 

військовослужбовцями 

У разі залишення 

існуючої на даний 

момент ситуації без 

змін, проблема 

продовжуватиме 

існувати, що не 

забезпечить 

досягнення 

поставленої мети. 

Альтернатива 2 

Прийняття 

запропонованого 

проекту 

регуляторного 

акта 

1. Сприяння 

попередженню вчинення 

правопорушень серед 

військовослужбовців 

утвердженню авторитету 

українських військових 

та формуванню 

позитивного іміджу про 

них у місцевого 

населення  

2.  Зниження  рівня 

злочинності на території 

Конотопської міської  

територіальної громади 

та забезпечення 

громадського порядку  

 

 

1.Часткове зменшення 

виручки від реалізації 

військовослужбовцям 

алкогольних напоїв і 

речовин, вироблених на 

спиртовій основі. 

2. Скорочення обсягів 

надходжень від акцизного 

податку від реалізації 

суб’єктами 

господарювання 

підакцизних товарів до 

місцевого бюджету. 
3. Витрати на: 

- проведення 

інформаційно 

роз’яснювальної роботи 

серед суб’єктів 

господарювання. 

У разі прийняття акта, 

задекларовані цілі 

будуть досягнуті 

повною мірою, що 

повністю забезпечить 

потребу у вирішенні 

проблеми 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1  

Залишення 

існуючої на 

даний момент 

ситуації без змін 

Аргументи для переваги відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 

Прийняття 

запропонованого 

проекту 

регуляторного 

акта 

Причини для відмови відсутні. 

Запропонований проект є найбільш 

результативним для досягнення визначених 

цілей, є вигоди для держави та суб’єктів 

господарювання. Запровадження положень 

проекту акта сприятиме попередженню 

вчинення правопорушень серед 

військовослужбовців та запровадить 

зрозумілі вимоги для суб’єктів 

Зміни в законодавстві 



 

 

господарювання до встановлення обмежень 

щодо торгівлі алкогольними напоями і 

речовинами, виробленими на спиртовій 

основі 

  

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

 Зазначена ціль досягається шляхом прийняття проекту регуляторного 

акта.  

1. Організаційні заходи для впровадження регулювання: для 

впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити інформування 

шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщення на 

офіційному сайті Конотопської міської ради. Запропонований нормативно-

правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: 

доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу 

прозорості та врахування громадської думки.  

2. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання: 

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного 

акта в мережі Інтернет). 

3. Заходи превентивного (попереджувального) характеру: доведення до 

відома населення вимог регуляторного акта; проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання. 

Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного 

прозорого механізму щодо упорядкування обігу алкогольних напоїв, сприяння 

формування суспільної моралі щодо особистої відповідальності та здоров’я 

військовослужбовців. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

Досягти визначених цілей пропонується шляхом прийняття виконавчим 

комітетом Конотопською міською радою регуляторного акта у вигляді 

рішення «Про заборону продажу на території Конотопської міської  

територіальної громади алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які 

мають ознаки військового формування». 

Прийняття і реалізація пропонованого проекту регуляторного акта не 

призведе до додаткових витрат з бюджету територіальної громади, проте 

зумовить скорочення обсягів бюджетних надходжень і зменшення бюджету в 

загальній структурі. 

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не здійснювався, 

оскільки проведено розрахунок витрат на запровадження регулювання для 

суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) відповідно до 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженого 



 

 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (М-Тест - 

додається). 

Водночас чинним законодавством, а саме: Законом України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Кодексом 

України про адміністративні правопорушення не передбачено 

відповідальність за порушення продажу військовослужбовцям алкогольних 

напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Даний регуляторний акт діятиме на період проведення ООС. Термін 

набрання чинності регуляторним актом (відповідно до законодавства) після 

його офіційного оприлюднення. 

Зазначений регуляторний акт може бути змінений за підсумками аналізу 

відстеження його результативності, ефективності його дії або у зв’язку зі 

змінами законодавства. 

 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Показник / Рік 2021 2022 2023 2024 

Кількість суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта 

100 100 100 100 

Розмір коштів і час, що 

витрачатимуться суб'єктами 

господарювання та/або фізичними 

особами, пов'язаними з виконанням 

вимог акта (в середньому на одного 

суб'єктами господарювання) 

14,2 грн. 

та 0,5 год. 
- - - 

Рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта, % 

100 100 100 100 

Кількість кримінальних 

правопорушень та злочинів, скоєних 

у стані алкогольного сп'яніння  

10 9 7 6 



 

 

Кількість зафіксованих порушень 

заборони продаж алкогольних і 

слабоалкогольних напоїв та речовин, 

виробленими на спиртовій основі на 

період проведення операції 

об’єднаних сил на території 

Конотопської міської територіальної 

громади особам, які мають ознаки 

належності до будь-якого 

військового формування (наявність 

військової форми, озброєння, 

спецзасобів тощо)в межах території 

Конотопської міської ТГ 

- 3 2 1 

 

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності регуляторного акта 

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде 

здійснено протягом липня 2021 року. 

Повторне відстеження буде через рік після набрання чинності 

регуляторного акту протягом серпня 2022 року. 

Періодичне відстеження  здійснюватиметься через три роки після 

завершення заходів із повторного відстеження протягом серпня 2025 року. 

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. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 

проводитись шляхом здійснення контролю уповноваженими органами за 

дотриманням вимог акта, моніторингу звернень громадян з питань, що 

регулюються цим актом, та аналізу статистичних даних за основними 

показниками результативності акта (порівнюються із значеннями аналогічних 

показників, що визначені під час базового відстеження) та у разі виявлення 

проблемних питань, що потребують вирішення, буде розглядатись можливість 

їх врегулювання шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта. 

 

 

 

Начальник відділу міської ради по роботі  

із суб’єктами підприємницької діяльності                    Наталія ЖУРАВЕЛЬ 

 

 

 



 

 

Тест малого підприємництва (М-Тест) 

 

 1. Консультації з представниками мікро, малого та середнього 

підприємництва щодо оцінки впливу регулювання 

 Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів господарювання та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідне для реалізації регулювання, проводилися 

розробником у період з 01.01.2021 року по 01.05.2021 року. 

 

 

№ 

п/п 

Вид консультації: публічні 

консультації( круглі столи, 

наради, робочі зустрічі, тощо), 

інтернет-консультації 

(інтернет форуми, соціальні 

мережі, тощо), запити (до 

ФОП, експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

 

 

1 

Координаційна рада з питань 

розвитку підприємництва. 

Проведено 05.04.2021 

16 учасників, з 

них суб’єктів 

підприємницької 

діяльності-8 

Обговорення Проекту рішення 

виконкому «Про заборону продажу 

на території Конотопської міської 

територіальної громади алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв особам, 

які мають ознаки військового 

формування»  

Запропоноване регулювання 

сприймається неоднозначно. 8 

суб’єктів господарювання, діяльність 

яких підпадає під регулювання, 

негативно сприйняли ідею прийняття 

цього регуляторного акта. 

2 

Нарада з представниками 

зацікавленої підприємницької 

спільноти 

18.03.2021 

6 учасників 

Обговорення Проекту рішення 

виконкому «Про заборону продажу 

на території Конотопської міської 

територіальної громади алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв особам, 

які мають ознаки військового 

формування»  

Запропоноване регулювання було 

негативно сприйняте всіма 

учасниками наради 

3 Проведено обговорення з 

депутатською комісією з 

питань промисловості, 

транспрту та зв`язку, 

підприємництва, торгівлі 

4 учасника 

Обговорення Проекту рішення 

виконкому «Про заборону продажу 

на території Конотопської міської 

територіальної громади алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв особам, 



 

 

та надання послуг 

   28.04.2021 

які мають ознаки військового 

формування»  

Запропоноване регулювання було 

негативно сприйняте декількома  

учасниками наради 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів господарювання 

(мікро, малі та середні): 

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 

100 (одиниць), у тому числі середні підприємництва-9, малі підприємництва – 

25, та мікропідприємництва - 69 (одиниць)*; питома вага групи у загальній 

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

100 (відсотків). 

 

1. Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання 

вимог регулювання 

 

№  Найменування оцінки У перший рік  Періодичні  За п’ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів мікро, малого та середнього  підприємництва на 

виконання регулювання 

1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 

Х 

 

Х Х 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний облік у 

визначеному органі державної влади 

чи місцевого самоврядування 

Х 

 

Х Х 

3 Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали) 

Х 

 

Х Х 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

Х 

 

Х Х 

5 Інші процедури: 

зменшення прибутку суб'єктів 

господарювання (в середньому на 

одного суб'єкта господарювання), 

грн. 

13255 Х 66275 

6 Разом, гривень 

Формула: ( сума рядків 1+2+3+4+5) 

13255 Х 66275 

7 Кількість суб’єктів господарювання, 

що повинні виконати вимоги 

регулювання (припинити нічну 

торгівлю алкоголем), одиниць 

100 Х 100 

8 Сумарно, гривень 1325500 Х 6627500 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів мікро, малого та середнього  
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

 

9 Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання 

1,5год. Х 37,5грн. 

=56,25 грн. 

 

Х 

 

281,25 

10 Процедури організації виконання 

вимог регулювання 

Х Х Х 



 

 

11 Процедури офіційного звітування Х Х Х 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

Х Х Х 

13 Інші процедури (уточнити) Х Х Х 

14 Разом, гривень Х Х Х 

15 Кількість суб’єктів, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(припинити нічну торгівлю 

алкоголем), одиниць 

100 Х 100 

16 Сумарно, гривень 5625,0 Х 28125,0 

*Норма робочого часу на 2021 рік становить – 1994 години. 

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати становить – 

6000,0 грн. у погодинному визначенні розмір становить – 37,5 грн. (ст.8 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 №294-ІХ) 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів мікро, 

малого та середнього підприємництва 

Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 

регулювання: Виконавчий комітет Конотопської міської ради* 

Процедура 

регулювання суб’єктів 

малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб’єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

відповідної 

категорії  

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка кількості 

суб’єктів, що 

підпадають під 

дію процедури 

регулювання 

Витрати 

на 

адміністр

ування 

регулюва

ння* (за 

рік), 

гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

30хв 31,3 грн./год 

 

1 100 1565,0 

2. Поточний контроль за 

суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

60хв 31,3 грн./год 1 100 3130,0 

камеральні 30хв 31,3 грн./год 1 100 1565,0 

виїзні 30хв 31,3 грн./год 1 100 1565,0 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

60 хв. 31,3 грн./год 1 5 156,5 

4. Реалізація одного 

окремого рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання 

120 хв 31,3 грн./год 1 5 313,0 

5. Оскарження одного 

окремого рішення 

120 хв 31,3 грн./год 1 1 62,6 



 

 

суб’єктами 

господарювання 

6. Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

240хв 31,3 грн./год 1 100 12520,0 

7. Інші адміністративні 

процедури 

(забезпечення розгляду 

позовів до суду): 

240 хв 31,3 грн./год 1 10 12520,0 

Разом за рік Х Х Х Х 33397,1 

Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 166985,5 

Розрахункова чисельність суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва на яких 

поширюється регулювання: 100 (одиниць*) 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Для розрахунку використовується розмір посадового окладу головного спеціаліста 

Конотопської міської ради станом  на 01.02.2021 року-5500,00 грн. У погодинному 

визначенні  розмір становить 31,3 грн. 

Регулювання не передбачає утворення нового органу (або нового 

структурного підрозділу діючого органу). 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів мікро, малого та середнього 

підприємництва, що виникають у зв’язку з виконанням вимог 

регулювання 

№ 

п/п 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий), грн. 

За п’ять років, 

грн. 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів мікро, 

малого та середнього підприємництва на 

виконання запланованого регулювання 

1325500,0 6627500,0 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур 

для суб’єктів мікро, малого та середнього  

підприємництва щодо виконання 

запланованого регулювання та звітування 

розміщення 

5625,0 28125,0 

3 Сумарні витрати мікро, малого та 

середнього  підприємництва на 

виконання запланованого регулювання 

1331125,0  6655625,0 

4 Бюджетні витрати на адміністрування 

регулювання суб’єктів мікро, малого та 

середнього  підприємництва 

33397,1 166985,5 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

1364522,1 6822610,5 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для мікро, 

малого та середнього підприємництва щодо запропонованого 

регулювання 

 Коригуючі заходи для суб’єктів малого підприємництва щодо 

запропонованого регулювання не розробляються. 

Начальник відділу міської ради по роботі  

із суб’єктами підприємницької діяльності                    Наталія ЖУРАВЕЛЬ 


