
 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 
_______                                        Мукачево                                           № ______   
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 07.04.2020 №140 «Про затвердження Правил проведення земляних робіт 
на території Мукачівської міської територіальної громади»  
 

З метою впорядкування Правил проведення земляних робіт на території 
Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до Законів України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
«Про благоустрій населених пунктів», Типового порядку видачі дозволів на 
порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, 
видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 жовтня 2013р. №870, керуючись пп.7 п.«а» ч.1 ст.30, ч.1 
ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до Правил проведення земляних робіт на території 
Мукачівської міської територіальної громади, затверджених рішенням 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 07.04.2020 №140, а саме: 

1) пункт 2.6. Розділу 2 «Порядок видачі дозволу на проведення земляних 
робіт на території Мукачівської МТГ» Правил проведення земляних робіт на 
території Мукачівської міської територіальної громади викласти в наступній 
редакції: 

«2.6. Для отримання дозволу, суб’єкт господарювання (окрім комунальних 
підприємств Мукачівської міської ради) подає до ЦНАПу наступний пакет 
документів: 
- письмова заява на отримання дозволу (за формою згідно додатку 1 до 

даних Павил); 
- проектно-кошторисна документація на проведення робіт з врахуванням 

відновлювальних робіт, схема організації робіт, топо-геодезична зйомка, 
план-схемами розміщення мереж у електронному варіанті у форматах 
«DMF»  та «PDF»; 

- копія документу на право власності на приміщення замовника 
робіт(свідоцтво про право власності, витяг з ЄДР речових прав на 



нерухоме майно); 
- документ про врегулювання земельних відносин замовника робіт 

(державний акт на землю, або договір сервітутного землекористування) 
копія договору між замовником робіт і суб’єктом господарювання   
Для отримання дозволу, комунальними підприємствами Мукачівської 

міської ради подається до ЦНАПу наступний пакет документів: 
- письмова заява на отримання дозволу (за формою згідно додатку 1 до 

даних Павил); 
- схема організації та проведення робіт; 
- копія документу на право власності на приміщення замовника робіт 

(свідоцтво про право власності, витяг з ЄДР речових прав на нерухоме 
майно); 

- документ про врегулювання земельних відносин замовника робіт 
(державний акт на землю, або договір сервітутного землекористування); 

- копія договору між замовником робіт і суб’єктом приватної форми 
власності». 

2. В решті положень Правила проведення земляних робіт на території 
Мукачівської міської територіальної громади, затверджені рішенням виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 07.04.2020 №140 залишити без змін. 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному  веб-порталі Мукачівської міської ради (www.mukachevo-rada.gov.ua). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 
 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
« Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
07.04.2020 № 140 « Про затвердження Правил проведення земляних робіт на терито-

рії Мукачівської міської територіальної громади » 
 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Мукачівської міської ради            
« Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
07.04.2020 № 140 « Про затвердження Правил проведення земляних робіт на терито-
рії Мукачівської міської територіальної громади » 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 11.03.04 № 308. 
 

Назва регуляторного акта: проєкт рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від _________№ ___ « Про внесення змін до рішення виконавчого комі-
тету Мукачівської міської ради від 07.04.2020 № 140 « Про затвердження Правил 
проведення земляних робіт на території Мукачівської міської територіальної         
громади » 

Регуляторний орган: виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
 
Розробники документа: управління міського господарства Мукачівської міської 

ради 
 
Відповідальна особа: Блінов Андрій Юрійович 
 
Контактний телефон: +380666331880 
 

I. Визначення проблеми 
 На території Мукачівської міської територіальної громади земляні роботи 
здійснюються на підставі рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
07.04.2020 №  140 «Про затвердження Правил проведення земляних робіт на території 
Мукачівської міської територіальної громади». 

В ході застосування вищезазначеного рішення виникла нагальна потреба у вне-
сенні змін до діючого регуляторного акта в частині отримання відповідного дозволу 
на проведення земляних робіт для суб’єктів господарювання різних форм власності, 
оскільки це не визначено діючим регуляторним актом. 



В проєкті рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради щодо вне-
сення змін до діючого регуляторного акта визначено механізм отримання дозволу на 
проведення земляних робіт для суб’єктів господарювання  різних форм власності. 

Таким чином, зазначена проблема потребує вирішення шляхом внесення змін до 
діючого рішення виконавчого комітету Мукачівської ради, який буде базовим доку-
ментом визначення процедури проведення земляних робіт на території Мукачівської 
міської територіальної громади. 

 
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Держава (органи місцевого самовря-
дування) 

+ - 

Суб'єкти господарювання, 
у тому числі суб'єкти малого підпри-
ємництва 

+  
- 

 
Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного 

акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскі-
льки потребує втручання з боку органу місцевого самоврядування. 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючого регу-
ляторного акта:    

зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторно-
го акта, оскільки в ньому не визначено механізм отримання дозволу на проведення 
земляних робіт для суб’єктів господарювання різних форм власності, відповідно ви-
никає потреба внесення змін до діючого регуляторного акта.  
 

ІІ. Цілі державного регулювання 
Основними цілями державного регулювання є: 

- підвищення ефективності заходів з проведення земляних робіт на об’єктах 
благоустрою; 

- попередження правопорушення у сфері благоустрою; 
-  зменшення кількісті правопорушень у цій сфері; 
- визначення чіткого механізму отримання дозволів на проведення земляних ро-

біт для суб’єктів господарювання різних форм власності. 
 



ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
1. Визначення альтернативних способів  
Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1 :  
неприйняття рішення « Про 
внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету Мукачів-
ської міської ради від 
07.04.2020 № 140 « Про за-
твердження Правил проведен-
ня земляних робіт на території 
Мукачівської міської територі-
альної громади » 
 

Альтернатива є неприйнятною оскільки не 
забезпечить досягнення цілей, зокрема удо-
сконалення механізму отримання дозволу на 
проведення земляних робіт для суб’єктів го-
сподарювання різних форм власності. 
 

Альтернатива 2 :  
прийняття « Про внесення змін 
до рішення виконавчого комі-
тету Мукачівської міської ради 
від 07.04.2020 № 140 « Про за-
твердження Правил проведен-
ня земляних робіт на території 
Мукачівської міської територі-
альної громади » 
 

- Забезпечує вирішення проблемних питань в 
повному обсязі. 
 
Спосіб є прийнятним, оскільки удосконалить 
механізм отримання дозволу на проведення 
земляних робіт для суб’єктів господарюван-
ня різних форм власності. 

 
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей: 
 Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування) 

Вид альтерна-
тиви 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1: 
 

Відсутня Відсутні 

Альтернатива 2: 
 

Удосконалить механізм 
видачі дозволу на прове-
дення земляних робіт для 
суб’єктів господарювання 
різних форм власності 

Витрати часу на розробку та 
прийняття проєкту внесення 
змін до діючого регуляторного 
акта -  орієнтовно у сумі  - 20,23 
грн/0.5год 



 
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
 

Вид альтерна-
тиви 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1: Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2: - Прийняття запропоно-
ваного рішення призведе 
до якісного  відновлення 
покриття доріг, тротуарів 
суб’єктами господарю-
вання різних форм влас-
ності та відповідно ство-
рення сприятливих умов 
для життєдіяльності лю-
дини. 

У разі порушень суб’єктом госпо-
дарювання  різних форм власності 
зазначеної вимоги можливе притя-
гнення до адміністративної відпо-
відальності за ст.152 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопо-
рушення. У разі нанесення шкоди 
комунальному майну можливе ві-
дшкодування збитків у розмірах,  
визначених відповідною комісією. 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання * 
Показник Малі Мікро Разом 

Кількість 
суб’єктів госпо-
дарювання що 
підпадають під 
дію регулюван-
ня, одиниць 

17 
 
 

10 
 

27 
 

Питома вага 
групи у загаль-
ній кількості, % 

63% 37% 100% 

 
*- за даними управління міського господарства Мукачівської міської ради. 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Альтернатива 1: 
 

Відсутні  Витрати, пов’язані з виконанням 
норм відповідно до діючого регу-
ляторного акта 



Альтернатива 2: 
 

Удосконалення меха-
нізму отримання до-
зволу на проведення 
земляних робіт для 
суб’єктів господарю-
вання різних форм 
власності 

Витрати, пов’язані з отримання 
дозволу на проведення земляних 
робіт  
 

 
Під час проведення аналізу регуляторного впливу у телефонному режимі про-

ведено консультації з суб’єктами господарювання різних форм власності щодо ви-
трат, які можуть бути спричинені дією цього регуляторного акта. Так, було з’ясовано, 
що суб’єкти господарювання різних форм власності в середньому нестимуть певні 
витрати, пов’язані з дією регуляторного акта. 
 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 
досягнення цілей 

 
Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних спо-

собів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проєкт рішення. 
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досяг-

нення визначених цілей, де:  
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою 

(проблема більше існувати не буде); 
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною 

мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (про-

блема значно зменшиться, деякі важливі  та критичні аспекти проблеми залишаться 
невирішеними); 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема 
продовжує існувати). 

Рейтинг 
результативності 
(досягнення цілей під 
час вирішення 
проблеми) 

Бал результативності ( 
за чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 
балу 

Альтернатива 1 1 
 

 У разі збереження 
існуючої на даний момент 
ситуації без змін, проблема 
подовжуватиме існувати, 
що не забезпечить 



досягнення поставленої 
мети. 

Альтернатива 2 4 Забезпечує вирішення 
проблемних питань в 
повному обсязі. Цілі 
прийняття регуляторного 
акта можуть бути досягнуті 
повною мірою, прийняття 
регуляторного акта надасть 
можливість користуватися 
врегульованими 
Правилами.  

 
Рейтинг ре-
зультативності  

Вигоди (під-
сумок) 

Витрати (під-
сумок) 

Обґрунтування відповід-
ного місця альтернативи у 
рейтингу 

Альтернатива 1 Відсутні Суб’єкти гос-
подарювання 
різних форм 
власності не-
стимуть витра-
ти пов’язані з 
виконанням 
норм діючого 
регуляторного 
акта  

Не забезпечить досягнен-
ня цілей. 

Альтернатива 2 Для органів 
місцевого са-
моврядування 
удосконалить 
механізм ви-
дачі дозволів 
на проведення 
земляних ро-
біт для 
суб’єктів гос-
подарювання 

Суб'єкти гос-
подарювання 
понесуть ви-
трати пов’язані 
з отриманням 
дозволу на 
проведення зе-
мляних робіт  

Удосконалення механізму 
отримання дозволів на 
проведення земляних ро-
біт для суб’єктів господа-
рювання різних форм вла-
сності 



різних форм 
власності 

 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обра-

ної альтернативи  / причини від-
мови від альтернативи/ 

Оцінка ризику зовніш-
ніх чинників на дію за-
пропонованого регуля-
торного акта 

Альтернатива 1 У разі неприйняття не забезпечу-
ється удосконалення механізму 
отримання дозволу на проведен-
ня земляних робіт суб’єктами го-
сподарювання різних форм влас-
ності 

Зовнішні чинники на 
дію регуляторного акта 
у разі залишення існу-
ючої на даний момент 
ситуації без змін відсу-
тні. 

 Альтернатива 2 Прийняття рішення забезпечить 
повною мірою досягнення цілей, 
поставленої мети стосовно удо-
сконалення механізму отримання 
дозволу на проведення земляних 
робіт суб’єктам господарювання 
різних форм власності 

Упродовж деякого часу 
дії регуляторного акта 
зі змінами може мати 
місце низька обізна-
ність суб'єктів господа-
рювання різних форм 
власності, на яких по-
ширюється дія цього 
акта. 
 

 
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми 

 
Визначена проблема вирішується шляхом внесення змін до діючого регулятор-

ного акта. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом 
вирішення проблеми і поширюється на всі підприємства, установи та організацій різ-
них  форм власності та підпорядкування. 

Для вирішення викладених у цьому аналізі проблем пропонується реалізувати 
наступні заходи: 
 - розробка проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради « 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
07.04.2020 № 140 « Про затвердження Правил проведення земляних робіт на території 
Мукачівської міської територіальної громади », обговорення його на засіданнях 
технічної ради з дотриманням принципів державної регуляторної політики; 

- проведення консультацій з суб'єктами господарювання; 



- оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ра-
ди « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 07.04.2020 № 140 « Про затвердження Правил проведення земляних робіт на те-
риторії Мукачівської міської територіальної громади »та аналізу регуляторного впли-
ву акта з метою отримання зауважень та пропозицій; 

 - затвердження проєкту рішення « Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 07.04.2020 № 140 « Про затвердження Правил 
проведення земляних робіт на території Мукачівської міської територіальної громади 
» виконавчим комітетом Мукачівської міської ради; 

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 
- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.  

 
 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, яки-
ми розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самовряду-
вання, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці 

вимоги 
Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого 

самоврядування та суб'єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємниц-
тва), оскільки кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання становить 27, 
які є суб'єктами  малого та мікро підприємництва. 

 Тест малого підприємництва додається. 
  

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть впли-

нути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регулято-
рного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодав-
ства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результатив-
ності. 

 
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується вста-
новити такі статистичні показники:  
- кількість поданих заяв на отримання дозволу на земляні роботи; 
- кількість наданих дозволів на виконання земляних робіт; 
- кількість виданих попереджень, щодо порушень Правил проведення земляних робіт 
на території Мукачівської міської територіальної громади. 



 
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження ре-

зультативності дії регуляторного акта 
Для відстеження результативності буде запропоновано інформацію отриману від 

управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради, управління міського 
господарства Мукачівської міської ради, Центру надання адміністративних послуг 
Мукачівської міської ради та інших підприємств/установ/ організацій. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після 
набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається 
проведення повторного відстеження результативності цього акта.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 
рік після набрання чинності регуляторного акта. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати-
ся раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відсте-
ження результативності цього акта. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися управлін-
ням міського господарства Мукачівської міської ради. 

 
 

Начальник УМГ                        Андрій БЛІНОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
до аналізу регуляторного впливу регуляторного 
акта- проєкту рішення виконавчого комітету Му-
качівської міської ради « Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету Мукачівської мі-
ської ради від 07.04.2020 № 140 « Про затвер-
дження Правил проведення земляних робіт на 
території Мукачівської міської територіальної 
громади » 

 
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 02.01.2023 по 01.02.2023. 
№ Вид консультації (публічні кон-

сультації прямі (круглі столи, на-
ради, робочі зустрічі тощо), інте-
рнет-консультації прямі (інтер-
нет-форуми, соціальні мережі то-
що), запити (до підприємців, екс-
пертів, науковців тощо) 

Кількість* уча-
сників консуль
тацій, осіб 

Основні результати консультацій 
(опис) 

1. Телефонні розмови із суб’єктами 
господарювання різних форм вла-
сності 

10 Доведення до відома та обґрун-
тування необхідності прийняття 
зазначеного рішення виконавчо-
го комітету Мукачівської міської 
ради. 

2. Робочі зустрічі з представниками 
малого бізнесу 

2 Доведення до відома та обґрун-
тування необхідності прийняття 
зазначеного проєкту рішення ви-
конавчого комітету Мукачівської 
міської ради. 

 



 2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва 
(мікро- та малі):  кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 27(одиниць), у тому числі малого підприємництва 17 (одиниць) та        
мікропідприємництва 10 (одиниць); питома вага суб'єктів малого підприємництва у 
загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 63 %  
та відповідно мікро підприємництва – 37 % (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на 
сферу інтересів суб'єктів господарювання» аналізу впливу регуляторного акта). 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог     
регулювання. 
По-
рядко-
вий 
номер 

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 регулюван-
ня 

 

1 Придбання необхідного обла-
днання (пристроїв, машин, 
механізмів) 

0,00 0,00 0,00 

2 
Процедури повірки та/або по-
становки на відповідний облік 
у визначеному органі держав-
ної влади чи місцевого само-
врядування 
 

0,00 0,00 0,00 

3 Процедури експлуатації обла-
днання (експлуатаційні витра-
ти - витратні матеріали). 
 

0,00 0,00 0,00 

4 Процедури обслуговування 
обладнання (технічне обслу-
говування) 
 

0,00 0,00 0,00 

5 Інші процедури (уточнити): 
 
 

0,00 0,00 0,00 

6 
  

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

0,00 0,00 0,00 

7 Кількість суб'єктів господа-
рювання, що повинні викона-
ти вимоги регулювання, оди-
ниць. (Інформація отримана з 
бази даних виконавчого орга-

27  



ну з питань ) 
8 Сумарно, тис. гривень 

  
 
0,00 
 

 
0,00 
 

 
0,00 
 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо 
виконання регулювання та звітування 

 

9 
Процедури отримання пер-
винної інформації про вимоги 
регулювання 
Формула: 
витрати часу на отримання 
інформації про регулювання 
Х вартість часу суб'єкта мало-
го підприємництва (заробітна 
плата) Х оціночна кількість 
актів 
 ** Заробітна плата взята з 
розрахунку згідно з офіцій-
ними даними Державної слу-
жби статистики відповідно до 
середньої заробітної плати за 
регіонами за місяць. 
В середньому з метою озна-
йомлення з РА суб'єктом гос-
подарювання буде витрачено 
0,5 год. 
1 год. – 40,46 грн. 
 

0,5 год. х 40,46 
грн х 1 акт= 20,23 
грн. 

20,23 
0,5 год (час, який 
витрачається суб'-
єктами на пошук 
нормативно- пра-
вових актів в ме-
режі інтернет )* 
40,46 грн.(вартість 
1 год. часу роботи 
виходячи з мініма-
льної заробітної 
плати)*1 =20,23  
грн. 

10 Процедури організації вико-
нання вимог регулювання ви-
трати часу суб'єктом малого 
підприємництва для процедур 
впровадження вимог регулю-
вання , враховано час на про-
їзд  

1 год. х 
40,46=40,46 грн 
 
 

40,46 1 год* 40,46 
грн*1= 40,46 грн. 
*5 років =202,30 
грн. 

11 Процедури офіційного звіту-
вання 

0,00 
(витрати відсут-
ні) 

0,00 грн. 
(витрати відсут-
ні) 

0,00 
(витрати відсутні) 

12 Процедури щодо забезпечен-
ня процесу перевірок 

0,00 
(витрати відсут-
ні) 

0,00 грн. 
(витрати відсут-
ні) 

0,00 
(витрати відсутні) 

13 Інші процедури (уточнити) 
Витрати на підписання дого-
вору про надання в тимчасове 
користування місць для роз-
міщення зовнішньої реклами 
та проведення оплати до до-
говору 

х х х 



14 Разом, гривень  
 

60,69  грн 60,69  грн 222,53грн. 

15 Кількість суб'єктів малого 
підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулюван-
ня, одиниць.  

27 27 27 

16 Сумарно, тис. гривень 
  

1638,63  грн. 1638,63грн. 6008,31 грн. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
суб'єктів малого підприємництва 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання  управління міського 
господарства Мукачівської міської ради 
При визначенні вартості бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб'єктів 
малого підприємництва взято за основу середню заробітну плату головного спеціалі-
ста відповідного органу місцевого самоврядування за 2023 рік  -  17 543,52 грн., у по-
годинному розмірі  99,68 грн./год. (при 8 годинному робочому дні). 
Процедура регулю-
вання суб'єктів ма-
лого підприємниц-
тва (розрахунок на 
одного типового 
суб'єкта господа-
рювання малого 
підприємництва - 
за потреби окремо 
для суб'єктів мало-
го та мікро-
підприємництв) 

Плано-
ві ви-
трати 
часу на 
проце-
дуру 

Вартість ча-
су співробі-
тника органу 
державної 
влади відпо-
відної кате-
горії (заро-
бітна плата) 

Оцінка кіль-
кості проце-
дур за рік, 
що припа-
дають на од-
ного суб'єкта  

Оцінка кіль-
кості суб'єк-
тів, на яких 
поширюєть-
ся відповідна 
процедура  

Витрати на 
адміністру-
вання регу-
лювання* 
(за рік), грн 

   

1. Облік суб'єкта 
господарювання, 
що перебуває у 
сфері регулювання 

2 год 99,68 1 27 199,36*27= 
5 382,72 грн 

   

2. Поточний конт-
роль за суб'єктом 
господарювання, 
що перебуває у 
сфері регулювання, 
у тому числі: 

1 год 99,68 1 27 99,68*27=    
2 691,36 грн 

   

камеральні відсут-
ні 

відсутні відсутні відсутні відсутні    

виїзні відсут-
ні 

відсутні відсутні відсутні відсутні    

3. Підготовка, за-
твердження та 
опрацювання одно-
го окремого акта 
про порушення ви-

х х х х х    



мог регулювання 
4. Реалізація одно-
го окремого рішен-
ня щодо порушен-
ня вимог регулю-
вання 

х х х х х    

5. Оскарження од-
ного окремого рі-
шення суб'єктами 
господарювання 

х х х х х    

6. Підготовка звіт-
ності за результа-
тами регулювання 

2 год 99,68 1 27 199,36*27= 
5 382,72 грн 

   

7. Інші адміністра-
тивні процедури 
(уточнити): 

х х х х х  х  

Разом за рік х х х х 13 456,8 грн    
за  п'ять років х х х х 67 284,00 

грн 
   

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають 
на виконання вимог регулювання 
№ 
п/п 

Показник Перший рік регулю-
вання (стартовий), 
грн. 

За п'ять років, грн. 

1 Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підпри-
ємництва на виконання регулювання 

0,00 
 

0,00 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для 
суб'єктів малого підприємництва щодо виконан-
ня регулювання та звітування 

1638,63 грн. (дані ря-
дка 16пункту 3 цього 
додатка)  

6008,31 грн. (дані 
рядка 16пункту 3 
цього додатка) 
 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на ви-
конання запланованого регулювання 

1638,63 6008,31 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулю-
вання суб'єктів малого підприємництва 

13 456,8 грн 67 284,00 грн 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 
регулювання 

15 095,43 грн (сума 
рядків 3 та 4 цієї таб-
лиці) 

73 292,31 грн (сума 
рядків 3 та 4 цієї таб-
лиці) 
 

 5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємни-
цтва щодо запропонованого регулювання 
 Коригуючі (пом'якшувальні) заходи для суб'єктів малого (мікро) підприємницт-
ва не передбачаються.    
 
 
Начальник УМГ                                                                               Андрій БЛІНОВ 
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