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ПОГОДЖЕНО 
 
Заступник міського голови 
 
_________________ Бєлозьоров А.М. 

 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 

до проекту рішення Слов’янської міської ради «Про внесення змін  
до рішення Слов’янської міської ради від 02.03.2012 № 11-XXIV-6 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  
для провадження підприємницької діяльності на території  

Слов’янської міської ради» 
 

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регу-

лювання. 

Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території Слов’янської міської ради, затвердженим рішенням Слов’янської міської ради від 
02.03.2012  № 11-XXIV-6, передбачено розроблення технічної документації із землеустрою що-
до складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для укладення договорів 
особистого строкового сервітуту між Слов’янською міською радою та суб’єктами підприємни-
цької діяльності. Для домовленості між сторонами договору щодо меж земельної ділянки, її 
площі, щодо якої встановлюється особистий строковий сервітут, проектом регуляторного акту 
визначається необхідність отримання дозволу Слов’янської міської ради на розроблення техніч-
ної документації із землеустрою. 

2. Визначення цілей державного регулювання 

Проект регуляторного акту спрямований на впорядкування механізму встановлення пра-
ва користування земельною ділянкою (сервітут) для розміщення ТС; 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей 

Залишення ситуації без змін. Розроблення технічної документації із землеустрою без 
отримання дозволу Слов’янської міської ради може привести до виникнення неузгоджених пи-
тань між сторонами договору особистого строкового сервітуту. Порядок формування земельної 
ділянки, передбачений земельним законодавством України унеможливлює зміну параметрів зе-
мельної ділянки при внесенні даних про неї до Державного земельного кадастру.  

Прийняття цього регуляторного акта, який допоможе розв’язати проблему, визначену в 
першому розділі аналізу регуляторного впливу.  

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Основними завданнями запропонованого проекту є забезпечення прозорого процесу про-
сування суспільних інтересів, їх взаємне збалансування, встановлення та контроль за виконан-
ням прозорих і справедливих правил поведінки всіх учасників, обмеження прямого втручання в 
ринкову систему. 

Організаційні заходи для провадження регулювання: 

Розробка проекту регуляторного акта Рішення міської ради «Про внесення змін до рі-
шення Слов’янської міської ради від 02.03.2012 № 11-XXIV-6 «Про затвердження Порядку роз-



міщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
Слов’янської міської ради»» відповідно до цілей державного регулювання. 

Інформування громадськості про цілі регуляторного акта шляхом його оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Слов’янської міської ради. 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта: 

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. 

Внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємни-
цької діяльності дозволить упорядкувати процес вибору територій для розміщення пересувних 
та стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, визначить 
єдиний механізм надання відповідних дозволів. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного 
акта 

З внесенням змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності очікується врегулювання проблемних питань, пов’язаних з розта-
шуванням тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у відповідності до за-
конодавства, визначить нормативно-правову базу для розміщення цих об’єктів, дасть змогу 
оптимізувати процес розвитку малого бізнесу в місті Слов’янську. 

АНАЛІЗ ВИГОД ТА ВИТРАТ 

  Вигоди Витрати 

Органи місцевого самов-
рядування 

Упорядкування процесу вибору 
територій для розміщення ТС шля-
хом надання дозволу на розроблен-
ня технічної документації із землеу-
строю. 

Часові витрати на розробку 
регуляторного акта. 

Суб’єкти господарювання Попередня домовленість між сторо-
нами договору щодо меж земельної 
ділянки, її площі, щодо якої встано-
влюється особистий строковий сер-
вітут. 

Часові витрати на отриман-
ня дозволу. 

Населення Упорядкування розміщення ТС ---- 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 
Термін дії регуляторного акту необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього 

змін, доповнень у разі зміни чинного законодавства. 
8. Показники результативності регуляторного акта 
Якісні показники: покращення стану благоустрою територій та торгово – побутового об-

слуговування населення.  
Кількісні показники:  

ПРОГНОЗНІ ЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 



Показник На 2015 рік На 2016 рік На 2017 рік 

Кількість суб’єктів господарю-
вання, на яких поширюється дія 
акта 

30 40 50 

Надходження до місцевого бю-
джету за використання земель-
них ділянок, тис. грн 

20,0 30,0 40,0 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності ре-
гуляторного акта 

Базове відстеження буде проводитись після набрання чинності акту шляхом обробки ста-
тистичних даних але не пізніше дня, з якого почнеться повторне відстеження. 

Повторне відстеження буде проведене через рік після набрання чинності шляхом аналізу 
статистичних даних. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні 
три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження. 
 

 

Головний архітектор м. Слов’янська                                                                               В.Л. Кіяшко 

 

 «__»____________2015 


