
 

 

Звіт 
про базове  відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Виконавчого комітетуКропивницької міської ради  

від 26 жовтня 2021 року № 676 

"Про затвердження Положення про порядок розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Кропивницької міської територіальної громади" 

 

1. Назва регуляторного акту 

Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                     

від 26 жовтня 2021 року № 676 "Про затвердження Положення про порядок 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Кропивницької міської територіальної громади". 

 

2. Виконавець заходів з відстеження  

Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

ради. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта  

 Регуляторний акт прийнято з метою: 

створення рівних умов, прав та можливостей для діяльності всіх 

суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у тимчасових 

спорудах; 

запровадження процедури укладення договорів на право користування 

місцями для розташування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Кропивницької міської 

територіальної громади; 

збільшення надходжень до місцевого бюджету за розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території 

Кропивницької міської територіальної громади. 

 

4.Строк виконання заходів з відстеження 

   Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено 

згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності"з 09.05.2022 по 09.06.2022. 

 

5. Тип відстеження 

 Базове. 

 

6.Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення відстеження результативності дії регуляторного акту 

використовувався статистичний метод. 

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

а також способи одержання даних 
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Для відстеження результативності проаналізовано такі дані: 

1) кількість укладених договорівна право користування місцем для 

розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності; 

2) обсяг надходжень коштів від СПД за право користування місцем для 

розташування тимчасових споруд; 

3) кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акту. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

Для оцінки впливу  використані кількісні  (статистичні) показники: 

№ 

з/

п 

Назва показника 2022 р. 2023 р. 2024р. 

1 

Обсяг надходжень коштів від СПД за право 

користування місцем для розташування 

тимчасових споруд, тис. грн. 

446,0 450,0 450,0 

2 

Кількість суб`єктів господарювання та/або 

фізичних осіб, на яких поширюватиметься 

дія акту, од. 

50 50 50 

3 

Час, що витрачатиметься суб’єктами 

господарювання на виконання вимог акту, 

 годин на 1 суб’єкта. 

0,5 год 0,5 год 0,5 год 

4 

Розмір коштів, що витрачатиметься 

суб’єктами господарювання, на виконання 

вимог акту, тис. грн. 

446,0 450,0 450,0 

5 

Кількість укладених договорів на право 

користування місцем для розташування 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, од. 

50 50 50 

6 

Рівень поінформованості суб`єктів 

господарювання про зміст регуляторного 

акту  

 

Високий.  

Рішення розміщено в 

мережі Інтернет на 

офіційному вебсайті 

міської ради; розділі 

"Публічна інформація",  

рубриці "Рішення" 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття регуляторного акту –рішенняВиконавчого комітету 

Кропивницької міської ради "Про затвердження Положення про порядок 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  
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на території Кропивницької міської територіальної громади"є актуальним для 

суб’єктів підприємницької діяльності та громади. 

Положенням визначається порядок реалізації права суб'єктів 

підприємницької діяльності на встановлення (розміщення) тимчасових 

споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міської 

територіальної громади, зокрема шляхом: 

відновлення видачі паспортів прив'язки на тимчасові споруди для 

здійснення підприємницької діяльності; 

оптимізації процедури оформлення документів на розміщення 

тимчасових споруд; 

запровадження укладання договорів на право користування місцем для 

розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності, сторонами якого будуть департамент з питань економічного 

розвитку міської ради та суб'єкти підприємницької діяльності; 

запровадження оплати за право користування місцем для розташування 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, яка 

визначається за формулою, що зазначена в Положенні, та розміром оплати 

виходячи із середньої вартості 1 кв. метра земель у м. Кропивницькому                                 

(445,92 грн./м2) в рік, яка визначена Технічною документацією з нормативної 

грошової оцінки земель м.Кропивницький. 

 Рішення містить обґрунтування відповідності регуляторного акта 

принципам державної регуляторної політики. 

Відповідно до прогнозних показників, зазначених у аналізі 

регуляторного впливу, можна буде визначити його вплив на стан суспільних 

відносин під час проведених заходів з відстеження (повторного та 

періодичного) регуляторного акту.  

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                  Михайло БЄЖАН 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Козлова   35 61 54 


