
Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Хустської міської ради про  «Про затвердження 

порядку надання погоджень на розміщення об’єктів торгівлі, 
ресторанного господарства чи сфери послуг»

Аналіз  впливу  регуляторного  акту  (надалі  -  Аналіз)  розроблено  на 
виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади  державної 
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»  від  11.09.2003 
№1160  та  Методики  проведення  аналізу  впливу  регуляторного  акту, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття 
рішення

        З метою ведення моніторингу та раціонального розміщення об’єктів 
торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту, у зв’язку із прийняттям 
Податкового Кодексу України виникла необхідність надання погоджень на 
розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг в 
місті Хуст.  

         Проведення цього регулювання доцільно в зв’язку з тим, що іншої 
альтернативи  вирішення  існуючих  у  місті  проблем  немає.  Даний 
регуляторний  акт  спрямований  на  досягнення  чітко  визначеної  мети  – 
удосконалення  механізму  вирішення  питань,  пов’язаних  із  благоустроєм 
міста.
                                         2. Мета регулювання :

         - відкритість процедури, розгляд питань, пов’язаних з розміщенням 
об’єктів торгівельного, побутового та соціально-культурного призначення
на території міста Хуст;
         - підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при 
вирішенні  питань,  пов’язаних  з  розміщенням  об’єктів  торгівельного, 
побутового та соціально-культурного призначення;
         -  визначення  механізму  отримання  погоджень  на  розміщення 
вищевказаних об’єктів;
         -  створення  умов  для  організації  нових  робочих  місць  у  сфері 
торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту.  

          

 3.Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
            

            Найкращий варіант вирішення проблеми, описаної у п.1 цього Аналізу – 
прийняття  Хустською  міською  радою  рішення  «Про  затвердження 
положення  порядку  надання  погоджень  на  розміщення  об’єктів  торгівлі, 
ресторанного  господарства  чи  сфери  послуг. 
Перевага  обраного  виду  правового  регулювання  над  усіма  іншими 
можливими способами ґрунтується перш за все зручністю користуватися 
єдиним  документом  при  вирішенні  порушених  питань.  По-друге, 
запропонований  проект  рішення  вирішує  ті  питання,  які  виникали  та 



існують  на  даний  момент  і  вирішення  яких  попереднє  рішення  не 
передбачає.
                Загальнообов'язковість рішень місцевих рад для виконання на 
території  відповідного  населеного  пункту  передбачено 
статтею  144  Конституції  України  та  статтею  73  Закону  України  «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

                              4.Опис механізмів та заходів,
                 що пропонуються для вирішення проблеми:

         Основними  завданнями  запропонованого  проекту  рішення  є 
забезпечення  прозорості  процесу  взаємодії  органів  місцевого 
самоврядування,  суб’єктів   підприємницької  діяльності  при  вирішенні 
питань,  пов’язаних  з  розміщенням  об’єктів  торгівельного  призначення, 
ресторанного господарства та сфери побутових послуг.
         З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких 
заходів :  
-  покладання на органи місцевого самоврядування контролю за виконанням 
Положення  про  порядок  надання  погоджень  на  розміщення  об’єктів 
торгівлі, ресторанного господарства чи сфери послуг;
-  ознайомлення  суб'єктів  підприємницької  діяльності  з  Положенням  про 
порядок  надання  погодження  на  розміщення  об'єктів  торгівельного 
призначення, ресторанного господарства чи сфери послуг;
-  розміщення на сайті Хустської міської ради цього Положення.
           Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на 
безпосереднє  розв’язання  проблем,  пов’язаних  з  порядком  розміщення 
об'єктів  торгівельного  призначення,  ресторанного  господарства  чи  сфери 
послуг.
           Вищезазначене Положення забезпечить впорядкування розміщення 
об'єктів  торговельного  призначення,  ресторанного  господарства  та  сфери 
побуту, у тому числі об'єктів лоткової торгівлі та сезонної сфери послуг.
           Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам 
державної  регуляторної  політики,  а  саме:  доцільності,  ефективності, 
прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні 
питань,  пов’язаних  з  встановленням  порядку  розміщення  об'єктів 
торговельного призначення та сфери побутового обслуговування населення.

    
        5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття 
рішення.

Можливість  досягнення  цілей,  передбачених  у  Аналізу  в  разі 
прийняття  зазначеного  рішення  є  цілком реальною та  обґрунтованою у 
зв'язку  з  тим,  що  метою  створення  проекту  зазначеного  рішення  є 
цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
         Даний акт мотивує суб'єктів підприємницької діяльності виконувати 
встановлені  вимоги  щодо  благоустрою,  порядку  розміщення  об'єктів 
торговельного  призначення  та  сфери  побуту.  За  невиконання  вказаних  в 



регуляторному  акті  вимог  юридичні  та  фізичні  особи-підприємці  несуть 
відповідальність згідно з діючим законодавством.
         Завдяки цьому регуляторному акту підвищується про інформованість 
суб'єктів підприємницької діяльності щодо змін у чинному законодавстві у 
дозвільній  сфері,  а  саме  щодо  порядку  розміщення  об'єктів  торгівельного 
призначення,  ресторанного  господарства  чи  сфери  послуг  з  метою 
раціонального розміщення на  території  міста.
           

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути:
          -   раціонально розміщення об'єктів торгівлі, ресторанного господарства 
та сфери послуг;
          - посилені вимоги щодо дотримання благоустрою в даній сфері на 
території міста Хуст.

Начальник управління економіки                                                Н. Кеминь


