
Аналіз  
регуляторного впливу до проекту рішення Гостомельської селищної  

ради про затвердження «Правила розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території селища Гостомель» 

 

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 

Проект рішення Гостомельської селищної ради  про затвердження «Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території селища Гостомель», (далі – проект рішення) розроблений Гостомельською 

селищною радою.  

Ці правила розроблено та затверджено згідно вимог Законів України «Про місцеве 

самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території 

селища Гостомель, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 р. №244 

зареєстрованого в міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. №1330/20068 та є 

обов’язковим до виконання усіма суб’єктами господарювання  та здійснюють свою 

діяльність на території селища Гостомель. 

На об’єктах благоустрою на території селища Гостомель самовільне, без виконання 

умов цього Положення, встановлення торгових лотків, іншого обладнання та техніки для 

здійснення торговельної діяльності, надання послуг забороняється.   

Використання об’єктів благоустрою, земель комунальної власності для 

встановлення тимчасових споруд, іншого обладнання та техніки для здійснення 

торгівельної діяльності, надання послуг на території селища допускається включно після 

повідомлення суб’єктами господарювання Інспекції з благоустрою виконавчого комітету 

селищної ради. 

Контроль за дотриманням даного Положення здійснюється інспекцією з 

благоустрою виконавчого комітету Гостомельської селищної ради, в окремих випадках 

підрозділами Національної поліції та іншими органами державної виконавчої влади. 

 

2. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати 

Необхідність оптимального врегулювання питання розміщення тимчасових споруд 

для провадження діяльності існує протягом тривалого часу. Особливо гострою проблемою 

є врегулювання питання щодо порядку надання дозволу на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності.  

 

3. Визначення цілей  

- забезпечення використання території селища з безумовним дотримання правил 

благоустрою підприємцями при розміщенні тимчасових споруд; 

-  забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд 

для здійснення підприємницької діяльності; 

- дотримання передбачених законодавством норм та правил; 

- упорядкування відносин між місцевою владою та підприємцями; 

Чітке та прозоре визначення порядку одержання дозволів на розміщення тимчасових 

споруд здійснення підприємницької діяльності. 

Зазначений регуляторний акт підготовлений з метою визначення чіткої процедури 

надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території селищ Гостомель.  

 

4. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення  

зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу 

Перша альтернатива – збереження нинішнього стану: 



1. Відсутній нормативно-правовий акт, що забезпечить дотримання передбачених 

законодавством норм і правил при вирішенні питання розміщення тимчасових 

споруд. 

2. Немає прозорості в діях щодо розміщення тимчасових споруд. 

 

Друга альтернатива – затвердження рішення затвердження «Правил розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території селища 

Гостомель». 

1. Забезпечує досягнення мети та цілей регулювання. 

2. Відповідає потребам у вирішенні проблем у цілому. 

3. Чіткий порядок реалізації прав фізичних та юридичних осіб. 

 

5. Опис механізму, який пропонується застосувати для  

розв'язання проблеми та відповідні заходи 

Механізм та заходи для розв’язання проблеми є: 

- впорядкування розміщення, облаштування та утримання ТС для провадження 

підприємницької діяльності; 

- розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на землях із особливим режимом використання; 

Прозорість розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності. 

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі  

прийняття регуляторного акта 

Можливість досягнення мети і цілей у разі прийняття рішення є цілком реальною, 

не потребує додаткових витрат та забезпечення у разі добросовісного виконання його 

вимог підприємцями. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються як 

достатній та відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються виконавчі органи селищної 

ради. 

 

7. Визначення очікуваних результатів прийняття акта 

 

Сфера впливу Вигоди Витрати 

Місцева влада - забезпечення прозорості 

розташування ТС для 

здійснення підприємницької 

діяльності; 

- дохід до селищного 

бюджету 

 

Витрати пов’язані з 

впровадженням та 

контролем за дотриманням 

вимог регуляторного акту. 

Суб’єкти підприємницької 

діяльності 

- спрощення процедур 

отримання паспортів 

прив’язок на тимчасові 

споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

- реалізація з боку суб’єктів 

господарювання прав щодо 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

Витрати, пов’язані з його 

впровадженням відсутності 

Територіальна громада 

селища 

- покращення умов 

обслуговування мешканців 

селища. 

 



- одержання якісних послуг. 

- покращення благоустрою. 

 

8. Обґрунтування запропонованого строку дії 

Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний. Регуляторний акт може 

бути переглянуто у відповідності до змін законодавства України.  

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття. 

 

9. Визначення показників результативності акта 

1. Кількість поданих суб’єктами господарювання заяв про наміри розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

2. Загальна кількість суб’єктів господарювання, якими отримані паспорти 

прив’язки тимчасових споруд. 

 

10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися  

відстеження результативності акта 

Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом рішення, здійснюватиме 

виконавчий комітет Гостомельської селищної ради.  

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до 

набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності 

більшістю його положень. 

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня 

набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися 

раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 

результативності цього акта. 

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено – відділ з благоустрою Гостомельської 

селищної ради (сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 Чемерис С.                            

тел. моб. (063) 462 48 01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


