
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

СЕСІЯ, VІIІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЄКТ

від                 2021р.          м.Стрий №    
                

Про заборону продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) на території  
Стрийської  територіальної громади 

 Розглянувши подання Стрийського районного управління поліції ГУ 
НП у Львівській області (зареєстроване у Стрийському міськвиконкомі 
31.08.2021р. № 3186/3.17) про необхідність усунення причин та умов, що 
призводять до вчинення адміністративних порушень, депутатське звернення 
від 21.09.2021р. № 99-3/3.24  стосовно численних скарг жителів нашої 
громади щодо  продажу в нічний час алкогольних напоїв,  відповідно до 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних  сигаретах, та пального», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та 
слабоалкогольних напоїв», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження обігу підакцизних товарів, пристроїв для 
споживання тютюнових виробів без їх згоряння та посилення контролю за 
продажем таких товарів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту населення від впливу шуму»,  з метою недопущення 
скоєння правопорушень, забезпечення публічної безпеки та порядку, 
впорядкування роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 
напоями та пивом (крім безалкогольного), усунення порушень громадського 
порядку та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного 
сп’яніння в Стрийській територіальній громаді, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Заборонити продаж пива, (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових всім  суб’єктам  господарювання (у 
стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах, на 
автозаправних станціях тощо),  крім закладів ресторанного господарства   з 
22.00 год до 10.00 год. на території Стрийської територіальної громади.
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2. Головному управлінні ДПС у Львівській області (І.Комендат), 
Стрийському РУП ГУ НП у Львівській області (А.Коцур), службі з питань 
торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживача виконавчого 
комітету Стрийської міської ради (Н.Засанська)  здійснювати контроль всіх 
суб’єктів господарювання не залежно від форми власності та господарювання  
роздрібної  торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом 
(крім безалкогольного)  на території Стрийської територіальної громади.
         4. Вважати таким, що втратило чинність рішення XXIX сесії, VI 
демократичного скликання Стрийської міської ради від 20.01.2015р.№580
«Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольним напоями 
та пивом ( крім безалкогольного) на території міста Стрия».
          5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника 
міського голови М. Журавчака та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань 
торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження  
(голова комісії О.Йосипчук).

Міський голова                                                                        Олег  КАНІВЕЦЬ 
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Аналіз регуляторного впливу  до проєкту  рішення  Стрийської міської ради 
«Про  заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання  (крім 
закладів ресторанного господарства) на території Стрийської територіальної 
громади» 

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення  Стрийської міської ради 
«Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами  господарювання  (крім закладів 
ресторанного господарства) на території Стрийської міської територіальної 
громади» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики 
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 
«Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акту» (із змінами від 16.12.2015 року №1151).
 

І. Визначення проблеми

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами 
України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах та пального»,  «Про захист прав 
споживачів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати 
обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових». 
 Однак, проблема громадського порядку, безпеки і тиші в вечірній та нічний 
час доби біля закладів торгівлі та ресторанного господарства, негативного впливу 
споживанння алкогольних напоїв на здоров’я громадян, особливо молоді  
залишається актуальною. 

Стрийською міською радою приділяється значна увага даній проблемі. Так, 
було прийнято відповідне рішення двадцять  дев’ятої сесії, шостого 
демократичного скликання міської ради від 20.01.2015 р. № 580 «Про заборону 
роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім 
безалкогольного) на території міста Стрия».
  Алкогольні, слабоалкогольні напої, пиво реалізуються на території громади 
через мережу закладів роздрібної торгівлі. За даними   ГУ  ДПС у  Львівській 
області на протязі 2021 році суб’єктам господарювання у Стрийській 
територіальній громаді видано  310   ліцензій на право роздрібної торгівлі  
алкогольними напоями. 

Біля об’єктів торгівлі, які здійснюють свою діяльність у місті після 22.00 
години,  мають місце випадки порушень громадського спокою, пошкодження майна 
територіальної громади, засмічення території міста, вчинення громадянами 
правопорушень в стані алкогольного сп’яніння. 

Виникає потреба вирішення питання обмеження шкідливого впливу 
споживання алкогольних напоїв, популяризації  здорового способу життя, 
посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму 
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серед населення, зменшення кількості  адміністративних правопорушень, скоєних в 
стані алкогольного спяніння.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати 
обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових» № 2376-УІІІ від 22 березня 2018 року,  надано повноваження 
міським радам в частині встановлення заборони продажу пив (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в 
межах території відповідної адміністративно - територіальної одиниці ) та 
доповнено Закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, та пального» частиною наступного змісту: «Сільські, 
селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктів 
господарювання  (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням 
таких органів час доби». З метою впровадження державної політики щодо 
попередження вживання серед населення алкогольних напоїв існує необхідність 
введення обмеження часу продажу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, 
пива (крім безалкогольного), вин столових у певний час доби на території  
Стрийської територіальної громади для запобігання правопорушень в нічнй час 
доби, популяризації здорового способу життя. 

Так, за даними  Стрийського районного управління поліції ГУ НП в  
Львівській області  у продовж   2021 року виявили 351 правопорушення за ст.178 
КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 
законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді  з них  183 – були 
вчинені у вечірній та нічний час, 8 правопорушень за ст. 182 КУпАП (порушення 
вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення 
від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і 
громадських місцях). Минолоріч таких правопорушень було виявлено: за ст.178 
КУпАП – 150, за ст. 182 КУпАП -3.

Окрім  того, на стан безпеки та громадського порядку негативно впливає таке 
правопорушення, як керування транспортними засобами у стані алкогольного 
сп’яніння, що також є однією з причин дорожньо-транспортних пригод. Цього року 
працівниками Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області виявлено 369 
правопорушень, передбачених ст.130 КУпАП. Такі факти негативно впливають на 
якість життя мешканців нашої громади, сприяють росту захворювань, пов’язаних з 
вживанням алкогольних напоїв, вчинення злочинів в стані алкогольного сп’яніння, 
особливо серед неповнолітніх. 

Взявши до уваги, подання Стрийського районного управління поліції ГУ НП 
у Львівській області (зареєстроване у Стрийському міськвиконкомі 31.08.2021р. 
№ 3186/3.17) про необхідність усунення причин та умов, що призводять до 
вчинення адміністративних порушень, депутатське звернення від 21.09.2021р.
№ 99-3/3.24 стосовно численних скарг жителів нашої громади щодо  продажу в 
нічний час алкогольних напоїв та враховуючи вищевикладене, розроблено проєкт 
рішення  «Про заборону продажу пива  (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) на території Стрийської територіальної громади».
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Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни + -
Органи місцевого самоврядування + -
Суб'єкти господарювання, + -
у тому числі суб'єкти малого підприємництва + -

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, 
діючих регуляторних актів,  оскільки з 25 квітня 2018 року набрав чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання  
органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження 
продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових».
 

II. Цілі регулювання

            Цілями регуляторного акту  є :
 зменшення кількості адміністративних  та кримінальних правопорушень на 

території громади в нічний час доби та покращення  стану громадського порядку, 
безпеки громадян;

 запобігання надмірного вживання алкогольних напоїв серед громадян, 
профілактика та протидія проявам пияцтва та алкоголізму;

 сприяння формуванню у мешканців міста, насамперед у молоді, пріоритету 
здорового, тверезого способу життя.
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи

Відсутність регулювання (далі - 
Альтернатива 1)

Дана альтернатива не передбачає будь-яких 
дій зі сторони органу місцевого 
самоврядування та залишає існуючу 
ситуацію без змін.

Забезпечення регулювання  шляхом 
обмеження в часі реалізації 
суб’єктами господарювання 
алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, пива (крім безалкогольних), 
вин столових (далі  - Альтернатива 
2)

Альтернатива передбачає введення 
обмеження продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових  
шляхом заборони їх продажу з 22-00 до 10-00 
години в торгівельних закладах міста, з 
метою посилення профілактики та протидії 
проявам пияцтва та алкоголізму серед 
населення міста.

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
 Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид 
альтернативи Вигоди Витрати
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Альтернатива  
1 Відсутні 

Збільшення кількості 
адміністративних та 
кримінальних 
правопорушень на 
території громади в 
нічний час доби 

Альтернатива 
2

Реалізація владних повноважень, які 
дозволять підвищити ефективність 
заходів з обмеження шкідливого впливу 
споживання алкоголю, а також 
зменшити кількість злочинів (в т.ч. 
ДТП), вчинених у стані алкогольного 
сп’яніння у нічний час та дотримання 
громадського порядку та тиші у 
громадських місцях.
Покращення стану здоров’я населення, 
зокрема дітей  та підлітків.

Впровадження проєкту 
рішення не потребує 
виділення коштів з 
міського бюджету.

 
Оцінка впливу на  інтереси громадян

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання
(за оперативними даними ГУ ДПС у Львівській області )

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що 
підпадають під дію регулювання, одиниць - 3 92 215 310

Питома вага групи у загальній кількості, 
відсотків

            
- 0,9 29,7 69,4 100
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Вид 
альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 
1 Відсутні

Підвищення рівня 
небезпеки в нічний час 
доби. Погіршення стану 
здоров’я населення через 
наслідки зловживання 
алкогольними напоями.

Альтернатива 
2

Покращення громадського порядку, 
тиші в нічний час. Зменшення  кількості 
захворювань, спричинених негативним 
впливом споживання алкогольних 
напоїв, рівня алкогольної залежності 
серед населення, особливо серед молоді. 
Зменшення кількості злочинів (в т.ч. 
ДТП), вчинених у стані алкогольного 
сп’яніння у нічний час

Відсутні
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Вид 
альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 
1

Сталий дохід від 
продажу алкогольних 
напоїв

Відсутні 

Альтернатива 
2 Відсутні

Часткове зменшення прибутку від 
реалізації алкогольних напоїв в нічний 
час доби.
Ознайомлення з вимогами регулювання.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання згідно з додатком 1 до аналізу 
впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 
господарювання, які виникають внаслідок регуляторного акту»)

Сумарні витрати 
за 
альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 Х

Альтернатива 2 Передбачається, що витрати для суб’єктів великого і середнього 
підприємництва складатимуть 426,15грн

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 
вирішення проблеми)

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 
оцінки)

Коментарі щодо 
присвоєння 
відповідного бала

Альтернатива 1 1 Проблема продовжує 
існувати

Альтернатива  2 3 
Усі важливі аспекти 
проблеми будуть 
врегульовані

 

Рейтинг 
результативності Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок)

Обґрунтування 
відповідного місця 
альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні

Альтернатива не сприяє 
вирішенню поставлених 
цілей. Проблема 
продовжує існувати

Альтернатива 2

Забезпечення виконання 
вимог чинного 
законодавства. 
Покращення стану 
громадського порядку, 

Відсутні

Усі важливі аспекти 
проблеми будуть 
врегульовані, 
альтернатива відповідає 
вимогам чинного 
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тиші в нічний час доби,   
Покращення стану 
дитячого та підліткового 
здоров’я, 
репродуктивного здоров’я 
населення, зниження рівня 
алкогольної залежності 
Мінімізація соціальних 
наслідків від надмірного 
вживання алкогольних 
напоїв.

законодавства, сприяє 
вирішенням соціальних 
проблем, пов’язаних з 
вживанням алкоголю, 
збалансовує інтереси 
міської влади, громадян 
та суб’єктів 
господарювання

 

Рейтинг 
Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи/причини відмови від 
альтернативи

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 
дію запропонованого 
регуляторного акта

Альтернатива 
1 Не забезпечується  досягнення цілей Х

Альтернатива 
2

Альтернатива є результативною, 
збалансовує інтереси міської влади, 
громадян та суб’єктів господарювання, 
відповідає вимогам чинного законодавства 
та сприяє вирішенню соціальних проблем, 
пов’язаних із вживанням алкогольних 
напоїв в нічний час доби

Зміни чинного 
законодавства можуть 
призвести до 
необхідності внесення 
змін до регуляторного 
акта

 

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

Дія запропонованого регуляторного акта поширюється на суб’єктів 
господарювання , які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями на території Стрийської територіальної громади.

Вказану проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішення сесії 
Стрийської міської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного господарства)  на території Стрийської територіальної 
громади» шляхом заборони їх продажу   з     22.00 год. до 10.00 год.

Зі сторони міської влади для реалізації вимог регуляторного акта необхідно 
забезпечити інформування громадськості та суб’єктів господарювання в сфері 
торгівлі алкогольними напоями про проєкт регуляторного акта  через розміщення 
повідомлення про оприлюдення проєкту регуляторного акта на офіційному веб-
сайті міської ради та відповідно інформацію про прийняте рішення міської ради.

За умови  розширення  частки інших товарів  в загальному товарообігу,  
зміни спеціалізації закладу, застосування сучасних методів маркетингової політики 
можлива мінімізація втрат  суб`єктів підприємницької діяльності від реалізації 
положень прийнятого регуляторного акта.

Після прийняття регуляторно акта прогнозується  покращення стану 
громадського порядку в місті нічний час доби,  зменшення кількості 
адміністративних та кримінальних правопорушень, вчинених в стані алкогольного 
сп’яніння та покращення безпеки  громадян, зменшення фактів порушень 
законодавства в сфері торгівлі алкогольними напоями, привернення уваги 
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громадськості до проблеми надмірного вживання алкогольних напоїв, сприяння 
формуванню у мешканців міста, насамперед у молоді, пріоритету здорового, 
тверезого способу життя, запобігання надмірного споживання алкогольних напоїв 
серед громадян, покращення стану дитячого та підліткового здоров’я, 
репродуктивного здоров’я населення  громади.
 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта
        
Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого 
самоврядування не потрібні.

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений. У разі зміни чинного законодавства або 
з інших причин, до регуляторного акта можуть бути внесені зміни та доповнення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
 Показниками результативності дії регуляторного акту є:

1. кількість суб’єктів господарювання, які порушують встановлені даним 
регуляторним актом обмеження;
2. кількість адміністративних правопорушень за порушення вимог ст.156 КУпАП;
3. кількість злочинів, скоєних в стані алкогольного сп’яніння;
4. моніторинг кількості звернень та скарг від населення до Стрийської міської ради;
5. рівень поінформованості суб’єктів господарювання про існування даного 
регуляторного акту.
 

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

Цільова група: суб’єкти господарювання.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись 

після набрання чинності цим регуляторним актом, протягом першого року дії 
даного рішення шляхом статистичного аналізу показників результативності 
регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після проведення 
базового відстеження.

Періодичне відстеження один раз на кожні три роки з дня закінчення 
повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

                          
                                                                                                                                             Додаток 1
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які 
виникають внаслідок дії регуляторного акту

№ Витрати За перший
рік

За п’ять 
років

1 Витрати на придбання основних фондів, Х Х

9
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обладнання та приладів, сервісне обслуговування, 
навчання / підвищення кваліфікації персоналу 
тощо, гривень

2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 
гривень

Х Х

3 Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою 
та поданням звітності державним органам, гривень Х Х

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, виконання рішень/приписів 
тощо), гривень

Х Х

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

Х Х

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо), гривень Х Х

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 
персоналу, гривень Х Х

8
Інше (уточнити), гривень
Процедури отримання первинної інформації про 
вимоги регулювання

1 год (час, 
який 
витрачається 
с/г на пошук 
рішення в 
мережі 
Інтернет та 
ознайомлення 
з ним) Х 36,11 
грн. =36,11 
грн.

Х

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), 
гривень 36,11 Х

10 Кількість суб'єктів господарювання, на яких буде 
поширено регулювання, одиниць 3 Х

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання 
великого та середнього підприємництва, на 
виконання регулювання (вартість регулювання) 
(рядок 9 х рядок 10), гривень

108,33 Х

Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної 
плати, встановлений Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік», 
відповідно до якого розмір мінімальної заробітної плати становить –6000 
гривні, в погодинному розмірі - 36,11 грн.
Вартість витрат, пов’язаних з ознайомленням з вимогами державного 
регулювання, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 
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суб’єкта господарювання на погодинний розмір оплати праці, встановлений 
Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів, що 
виникають на виконання вимог регулювання.

Процедура 
регулювання суб'єктів 
малого підприємництва 
(розрахунок на одного 
типового суб’єкта 
господарювання 
підприємництва - за 
потреби окремо для 
суб'єктів малого та 
мікро-підприємництв)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість часу 
співробітника 

органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата)

Оцінка 
кількості 

процедур за 
рік, що 

припадають 
на одного 
суб’єкта

Оцінка 
кількості 
суб’єктів, 

що 
підпадають 

під дію 
процедури 

регулювання

Витрати на 
адміністрування 
регулювання* 

(за рік), гривень

1. Консультування 
суб’єкта 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання

0,5 год. 56,82 1 3 85,23

2. Поточний контроль 
за суб’єктом 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі:
участь в спільних з 
іншими   структурними 
підрозділами 
обстеженнях  з 
питання, що 
передбачено 
регуляторним актом 

2 год. 56,82 1 3 340,92

камеральні - - - - -
виїзні - - - - -
3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акту про 
порушення вимог 
регулювання

- - - - -

4. Реалізація одного 
окремого рішення щодо 
порушення вимог 
регулювання

- - - - -

5. Оскарження одного 
окремого рішення 
суб’єктами 
господарювання

- - - - -

6. Підготовка звітності 
за результатами 
регулювання

- - - - -

11



D:\сайт\Рішення по Алкоголю.doc2021.1.doc

7. Інші адміністративні 
процедури:

Разом за рік X Х X X 426,15

Сумарно за п'ять років X X X X 2130,75

              Додаток  2
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 відповідальними 
за підготовку проекту регуляторного акта (з 01.09.2021 – 07.10.2021 року). 

 №
 з/п Вид консультації Кількість учасників 

консультацій, осіб
Основні результати консультацій 
(опис)

1.
Зустрічі в робочому 
порядку, телефонні 
розмови, наради,
 

11
 Обговорення норм та змісту 
проєкту рішення, обґрунтування 
 доцільності його  прийняття.

 
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:
кількість суб'єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 307

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів 
господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,1%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 
регулювання
№ 
п/п

Найменування оцінки У перший 
рік 

(стартовий 
рік 

впроваджен
ня 

регулюван
ня)

Періодичні 
(за 

наступний 
рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) - - -

2 Процедури повірки та/або постановки на 
відповідний облік у визначеному органі 
державної влади чи місцевого 
самоврядування 

- - -

3 Процедури експлуатації обладнання - - -
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(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування) - - -

5 Інші процедури (сплата податків та зборів, 
середня сума), гривень 
в т.ч. - - -

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

7 Кількість суб’єктів господарювання, що 
повинні виконати вимоги регулювання, 
одиниць. 

307 307 307

8 Сумарно, гривень - - -
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації 

про вимоги регулювання, грн.
1*36,11=36,

11 - 1*36,11=36,
11

10 Процедури організації виконання вимог 
регулювання, грн.

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

11
11 Процедури офіційного звітування - - -
12 Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок - - -

13 Інші процедури (уточнити) - - -
14 Разом, гривень 72,22 - 72,22
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, 

що повинні виконати вимоги регулювання, 
одиниць

307 - 307

16 Сумарно, гривень 22171,54 22171,54

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

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

 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

Повноваження щодо адміністрування даного регуляторного акта покладено 
на службу з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживача 
виконавчого комітету Стрийської міської ради.
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Процедура 
регулювання суб'єктів 
малого 
підприємництва 
(розрахунок на одного 
типового суб’єкта 
господарювання 
підприємництва - за 
потреби окремо для 
суб'єктів малого та 
мікро-підприємництв)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість часу 
співробітника 

органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата)

Оцінка 
кількості 

процедур за 
рік, що 

припадають 
на одного 
суб’єкта

Оцінка 
кількості 
суб’єктів, 

що 
підпадають 

під дію 
процедури 

регулювання

Витрати на 
адміністрування 
регулювання* (за 

рік), гривень

1. Консультування 
суб’єкта 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання

0,5 год. 56,82 1 307 8721,87

2. Поточний контроль 
за суб’єктом 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі:
участь в спільних з 
іншими   
структурними 
підрозділами 
обстеженнях  з 
питання, що 
передбачено 
регуляторним актом 

2 год. 56,82 1 12 1363,68

камеральні - - - - -
виїзні 2 год. 56,82 1 12 1363,68
3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акту про 
порушення вимог 
регулювання

- - - - -

4. Реалізація одного 
окремого рішення 
щодо порушення 
вимог регулювання

- - - - -

5. Оскарження одного 
окремого рішення 
суб’єктами 
господарювання

- - - - -

6. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання

- - - - -

7. Інші 
адміністративні 
процедури:

Разом за рік X Х X X 10085,55
Сумарно за п'ять 

років
X X X X 50427,75
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4. Розрахунок сумарних витрат, що виникають на виконання вимог 
регулювання, для суб’єктів малого підприємництва

Номер 
з/п Види оцінки за напрямами витрат

Перший 
(стартовий) 

рік 
регулювання, 

грн

Витрати 
за п’ять 

років, грн

1 Оцінка прямих витрат суб’єктів малого    
підприємництва на регулювання

- -

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

22171,54 22171,54

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 
виконання запланованого регулювання

22171,54 22171,54

4 Бюджетні витрати на адміністрування 
регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

10085,55 50427,75

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання

32257,09 72599,29

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

Пом’якшуючі заходи розробляти не має потреби , оскільки витрати на 
виконання запланованого регулювання – ознайомлення із первинною 
інформацією та процедури виконання вимог регулювання мінімальні.

Пропозиції та зауваження щодо проєкту даного регуляторного акту та аналізу 
його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовому або електронному 
вигляді на адресу розробника у службу торгівлі, побутового обслуговування та 
захисту прав споживача виконавчого комітету Стрийської міської ради (м. Стрий 
вул.Шевченка,71, тел.7-12-04, каб.42, e-mail: sl.zah.spog_stryimvk@ukr.net ) 
протягом місяця з для оприлюднення проєкту даного регуляторного акту та аналізу 
його регуляторного впливу.

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

15

mailto:sl.zah.spog_stryimvk@ukr.net

