Проект регуляторного акта

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від «___» _________ 2021 року

№ ___
м. Олександрія

Про затвердження тарифів на послуги
КП «Олександрійський центральний ринок»
Відповідно до ст. 27, пп. 2) п. а), ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 4, 7, 8, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», розглянувши лист КП «Олександрійський центральний
ринок» від 15.03.2021 року № 32, враховуючи збільшення розміру мінімальної заробітної
плати згідно вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», ріст цін
на: енергоносії, паливно-мастильні матеріали, з метою недопущення нерентабельної роботи
та банкрутства комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок»,
виникнення боргів по заробітній платі найманим працівникам, встановлення економічно
обґрунтованих тарифів на ринкові послуги
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на ринкові послуги КП «Олександрійський центральний ринок»
згідно з додатком.
2. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету набирає чинності з дня
оприлюднення.
3. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради
оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради та в
газеті «Вільне слово» у десятиденний термін з дня його прийняття.
4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 22.08.2019
№ 531 «Про затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний ринок».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В.

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

Додаток до
рішення виконавчого комітету
від ______________ 2021 року № ____
ТАРИФИ
на послуги КП «Олександрійський центральний ринок»
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Найменування послуг

Од. вим.

2

3
1 кг
1 зваж.
1 шт.

Тариф з
ПДВ, грн
4
1,00
20,00
29,00

1 місце
1 шт.
1 кг
1 підключення

15,00
10,00
0,50
208,00

1 кв. м/міс.
1 год.
1 куб.м
1 кв.м/міс.

5,50
180,00
220,00
70,00

1 місце/день
1 місце/день
1 місце/день

7,00
20,00
40,00

1 місце/день
1 місце/день
1 місце/день
1 кв.м/міс.
1 комп./день
1 кг

12,00
10,00
5,00
6,00
5,00
0,20

1 відвідування
1 год.
1 кв.м/міс.

4,00
86,00
150,00

1 місце/день

30,00

Розруб м’яса
Зважування м'яса на товарних вагах
Оформлення абонементних талонів при отриманні
торгового місця
Надання стоянки для вивантаження автомобіля
Видача довідок
Вартість надання в оренду холодильної камери
Вартість підключення торгових місць до електромереж
ринку
Експлуатаційні витрати на ОЦР
Проведення зварювальних робіт
Вивезення сміття стороннім організаціям, особам
Вартість торгової площі для закритих, відкритих
контейнерів, кіосків
Вартість торгового місця
Вартість торгового місця у м’ясному павільйоні
Вартість торгового місця у м’ясному павільйоні з
використанням м’ясорубки
Вартість торгового місця у ковбасному павільйоні
Вартість торгового місця у рибному павільйоні
Вартість торгових місць для торгівлі молокопродуктами
Сервісне обслуговування суміжних магазинів
Вартість видачі в прокат санітарного одягу у павільйон
Вантажно – розвантажувальні роботи в м’ясному
павільйоні
Вартість послуг користування туалетом
Вартість монтажних та підсобних робіт
Вартість торгової площі з наданням у користування
торгівельного модуля, кіоску
Вартість торгового місця на авторинку

Примітка: Дані тарифи застосовуються на території КП «Олександрійський
центральний ринок», на тимчасових майданчиках для торгівлі, затверджених рішенням
міської ради та інших об’єктах, визначених для торгівлі, які обслуговує комунальне
підприємство «Олександрійський центральний ринок».

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

Аналіз регуляторного впливу
проєкту регуляторного акта «Про затвердження тарифів на послуги
КП «Олександрійський центральний ринок»
І. Визначення проблеми
Діючий регуляторний акт, затверджений рішенням виконавчого комітету від
22.08.2019 № 531, не може розв’язати визначену проблему у зв’язку із значним зростанням
цін на водопостачання, електроенергію, газ, пальне, збільшення розміру земельного податку,
значним зростанням мінімального розміру заробітної плати та нарахувань на соціальні
заходи, а саме:
Складові тарифів
2019р.
2021р.
+/ -, грн.
Темп росту, %
Мінімальна заробітна плата,
4173,00
6000,00
+1827,00
+43,8%
грн.
Вартість водопостачання та
28,53
44,50
+15,97
+56,0%
3
водовідведення (1м води,
грн. з ПДВ):
Вартість 1кВт, грн. з ПДВ
3,08
4,13
+1,05
+34,1%
Тобто перегляд тарифів обумовлений причинами, незалежними від господарської
діяльності КП «Олександрійський центральний ринок».
Відсутність коштів погіршує якість ринкових послуг, не дає змоги проводити
капітальні ремонти асфальтного покриття, павільйонів, туалету, заміну каналізаційних
мереж, ремонт електричних мереж ринку та утримання їх в належному стані, обладнання
та збільшення торгівельних місць, підводить під загрозу банкрутство підприємства.
Внаслідок впровадження даного регуляторного акта з’явиться можливість покращити
як побутові, так і санітарні умови підприємцям, що торгують на ринку, провести відповідні
ремонти, переобладнати устаткування та інші допоміжні засоби для торгівлі, збільшити
кількість торгівельних місць.
Пропонується запровадити такі тарифи на ринкові послуги КП «Олександрійський
центральний ринок»:
№
Тариф з
Найменування послуг
Од. вим.
з/п
ПДВ, грн
1
2
3
4
1. Розруб м’яса
1 кг
1,00
2. Зважування м'яса на товарних вагах
1 зваж.
20,00
3. Оформлення абонементних талонів при отриманні
1 шт.
29,00
торгового місця
4. Надання стоянки для вивантаження автомобіля
1 місце
15,00
5. Видача довідок
1 шт.
10,00
6. Вартість надання в оренду холодильної камери
1 кг
0,50
7. Вартість підключення торгових місць до електромереж
1 підключення 208,00
ринку
8. Експлуатаційні витрати на ОЦР
1 кв. м/міс.
5,50
9. Проведення зварювальних робіт
1 год.
180,00
10. Вивезення сміття стороннім організаціям, особам
1 куб. м
220,00
11 . Вартість торгової площі для закритих, відкритих
1 кв.м/міс.
70,00
контейнерів, кіосків
12. Вартість торгового місця
1 місце/день
7,00
13. Вартість торгового місця у м’ясному павільйоні
1 місце/день
20,00
14.

Вартість торгового місця у м’ясному павільйоні з
використанням м’ясорубки

1 місце/день

40,00

15.
16.
17.
18.
19.

Вартість торгового місця у ковбасному павільйоні
Вартість торгового місця у рибному павільйоні
Вартість торгових місць для торгівлі молокопродуктами
Сервісне обслуговування суміжних магазинів
Вартість видачі в прокат санітарного одягу у павільйон

1 місце/день
1 місце/день
1 місце/день
1 кв.м/міс.
1 комп./день

12,00
10,00
5,00
6,00
5,00

20.

Вантажно – розвантажувальні роботи в м’ясному
1 кг
0,20
павільйоні
21. Вартість послуг користування туалетом
1 відвідування
4,00
22. Вартість монтажних та підсобних робіт
1 год.
86,00
23. Вартість торгової площі з наданням у користування
1 кв.м/міс.
150,00
торгівельного модуля, кіоску
Основний чинник, що впливає на формування тарифу – це рівень мінімальної
заробітної плати, який в порівнянні з 2019 роком зріс на 43,8%.
Прийняття запропонованих тарифів дозволить: забезпечити збереження робочих
місць на комунальному підприємстві, як складової соціального захисту населення,
сприятиме наданню якісних послуг; здійснювати оновлення матеріально-технічної бази,
реконструкцію, та благоустрій території КП «Олександрійський центральний ринок».
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб'єкти
малого підприємництва

Так
+

Ні

+
+
+

На підставі звернення КП «Олександрійський центральний ринок» від 15.03.2021
№ 32, розроблено проєкт регуляторного акта - проєкт рішення виконавчого комітету «Про
затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний ринок», яким
передбачається встановлення тарифів на новому рівні.
Даний регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимог статті 8
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.
II. Цілі державного регулювання
Ціллю прийняття даного регуляторного акта є надання якісних послуг, за економічно
обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат комунального
підприємства, що є об’єктивною умовою його самоокупної роботи.
Прийняття цього регуляторного акта дозволить врахувати інтереси влади, суб’єкту
господарювання та користувачів послуг КП «Олександрійський центральний ринок», а саме:
- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад
щодо регулювання цін (тарифів)» в частині реалізації повноважень щодо регулювання цін
(тарифів);
- встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги;
- підвищити рівень якості послуг, що надаються;
- збільшити надходження до бюджетів від сплачених підприємством податків та зборів;
- отримати додаткові кошти на оновлення та реконструкцію комунального
підприємства, його благоустрій.

Реалізація мети передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на
послуги КП «Олександрійський центральний ринок».
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3

Опис альтернативи
Відміна державного регулювання плати за послуги КП «Олександрійський центральний ринок» шляхом вільного ціноутворення
Залишення без змін діючих тарифів КП «Олександрійський
центральний ринок»
Запровадження нових тарифів КП «Олександрійський центральний
ринок» на економічно обґрунтованому рівні

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи
1. Відміна державного
регулювання плати за
послуги КП «Олександрійський центральний ринок»
шляхом вільного
ціноутворення.
2. Залишення без змін діючих
тарифів КП «Олександрійський центральний ринок».

Вигоди
Зменшення навантаження на
контролюючі органи.
Збільшення надходжень до
бюджету та прибутків КП «Олександрійський центральний
ринок».
Стабільність цін на споживчому
ринку.

Витрати
Підвищення цін на споживчому
ринку, можливе зменшення кількості
підприємців, які провадять діяльність
на КП «Олександрійський
центральний ринок».

Дестабілізація роботи КП «Олександрійський центральний ринок», що
може привести до проблем із сплатою податків та зборів, виникненню
заборгованості із виплати заробітної
плати.
3. Запровадження нових
Встановлення економічно
Витрати, пов’язані з оприлюдненням
тарифів КП «Олександрійобґрунтованих тарифів. Рішення регуляторного акта для розробника.
ський центральний ринок» на не потребує створення
економічно обґрунтованому додаткових систем контролю.
рівні.
Стабільність цін на споживчому
ринку.
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
1. Відміна державного
Забезпечення споживчого попиту
регулювання плати за по- населення у продовольчих та
слуги КП «Олександрійський непродовольчих товарах у
центральний ринок» шляхом повному обсязі. Дотримання
вільного ціноутворення.
захисту прав споживачів на
належному рівні.
2. Залишення без змін діючих Відносна стабільність цін на
тарифів КП «Олександрійсь- споживчому ринку.
кий центральний ринок».

Витрати
Збільшення грошових витрат
населення у зв’язку з можливим
підвищенням цін на споживчому
ринку.

Погіршення: умов функціонування
КП «Олександрійський центральний
ринок», санітарно-гігієнічного стану,
благоустрою території, якості
надання послуг та обслуговування
нежитлових приміщень.
3. Запровадження нових
Забезпечення споживчого попиту Збільшення грошових витрат
тарифів КП «Олександрійнаселення у продовольчих та
населення у зв’язку з можливим
ський центральний ринок» на непродовольчих товарах у
підвищенням цін на споживчому
економічно обґрунтованому повному обсязі. Дотримання
ринку.
рівні.
захисту прав споживачів на
належному рівні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
1. Відміна державного
Для суб’єктів господарювання – Для суб’єктів господарювання регулювання тарифу за
користувачів послуг КП «Олек- користувачів послуг КП «Олександпослуги ринку шляхом
сандрійський центральний
рійський центральний ринок»:
вільного ціноутворення.
ринок»:
Зростання вартості послуг ринку, їх
Забезпечення надання суб’єктам недоступність для суб’єктів
господарювання послуг у
господарювання.
повному обсязі та на якісному
Зменшення обсягів доходів від
рівні.
підприємницької діяльності у зв’язку
Збільшення на КП «Олександрій- із значним підвищенням тарифу на
ський центральний ринок»
послуги КП «Олександрійський
кількості робочих місць.
центральний ринок».
Для КП «Олександрійський
Для КП «Олександрійський
центральний ринок»:
центральний ринок»:
Збільшення розміру одержаного Збільшення обсягів обов’язкових
прибутку.
податкових платежів.
2. Залишення без змін діючих Для суб’єктів господарювання- Для суб’єктів господарювання тарифів КП «Олександрійсь- користувачів послуг КП «Олек- користувачів послуг КП «Олеккий центральний ринок».
сандрійський центральний
сандрійський центральний ринок»:
ринок»:
Погіршення умов функціонування
За рахунок залишення незмінним КП «Олександрійський центральний
тарифу на послуги КП «Олекринок», санітарно-гігієнічного стану,
сандрійський центральний риблагоустрою території підприємства
нок», в умовах зростання цін на через відсутність можливості
товари та послуги, що реалізоналежного фінансування заходів з
вуються, суб’єкти господарюван- утримання та обслуговування
ня отримують додаткові вигоди. нежитлових приміщень.
Для КП «Олександрійський
Загроза епідемічному та санітарному
центральний ринок»:
благополуччю.
Немає.
Для КП «Олександрійський
центральний ринок»:
Можливе розірвання договірних
відносин з суб’єктами
господарювання-користувачами
послуг.
Дестабілізація фінансовогосподарської діяльності КП «Олександрійський центральний ринок»,
виникнення заборгованості із
виплати заробітної плати, із сплати
обов’язкових податкових платежів.

3. Запровадження нових
тарифів КП «Олександрійський центральний ринок» на
економічно обґрунтованому
рівні.

Для суб’єктів господарювання- Для суб’єктів господарюваннякористувачів послуг КП «Олек- користувачів послуг КП
сандрійський центральний
«Олександрійський центральний
ринок», у т.ч. для КП «Олександ- ринок»:
рійський центральний ринок»:
Витрати, пов’язані з виконанням
Встановлення суб’єктам
вимог регуляторного акта.
господарювання економічно
Для КП «Олександрійський
обґрунтованих тарифів.
центральний ринок»:
Забезпечення стабільної
Відсутність можливості швидко
фінансово-господарської
змінювати розмір тарифів у разі
діяльності КП «Олександрійський зростання рівня мінімальної
центральний ринок».
заробітної плати, тарифів на
Участь в обговоренні проєкту
комунальні, інші послуги, а також
регуляторного акта, у разі
інших витрат, що є складовими
необхідності, надання пропозицій собівартості.
та зауважень.
Збільшення обсягів обов’язкових
Відсутність додаткових витрат, не податкових платежів.
передбачених законодавством
України, у зв’язку з виконанням
вимог регуляторного акта
Для КП «Олександрійський
центральний ринок»:
Відшкодування витрат за надані
послуги.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
1. Відміна державного
регулювання тарифу за послуги
ринку шляхом вільного
ціноутворення.

Бал результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)

2

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала
Можливість, з одного боку,
застосування КП «Олександрійський центральний ринок» гнучкої
політики щодо адекватного
реагування на зміну зовнішніх
економічних чинників (зростання
тарифів на комунальні та інші
послуги) та забезпечення
самоокупної роботи підприємства.
З іншого боку, через неконтрольоване збільшення тарифів на
послуги КП «Олександрійський
центральний ринок» можливе
зростання цін на споживчому
ринку.
Одночасно втрачається можливість
встановлення економічно
обґрунтованих тарифів шляхом
реалізації державної політики
ціноутворення та використання
повноважень влади у сфері
діяльності ринків (проблема значно
зменшиться, деякі важливі та
критичні аспекти проблеми
існувати не будуть).

2. Залишення без змін діючих
тарифів КП «Олександрійський
центральний ринок».
1

3. Запровадження нових тарифів
КП «Олександрійський
центральний ринок» на
запропонованому підприємством
рівні.
4

У зв’язку з відсутністю коштів на
утримання та обслуговування
приміщень, підприємство може
припинити надавати відповідні
послуги орендарям, що може
викликати руйнування майна
комунальної власності.
Забезпечується повне
відшкодування витрат на
обслуговування та утримання
нежитлових приміщень.
Одночасно використовується
можливість встановлення
економічно обґрунтованих тарифів
шляхом реалізації державної
політики ціноутворення та
використання повноважень влади у
сфері діяльності ринків (проблема
більше існувати не буде).

Отже, за вирішення проблеми приймається встановлення тарифів на послуги
КП «Олександрійський центральний ринок», що запропоновані проєктом рішення
виконавчого комітету «Про затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський
центральний ринок» у економічно обґрунтованому розмірі. Запропонований спосіб
відповідає діючому законодавству України, а також дозволить стабілізувати фінансовий
стан КП «Олександрійський центральний ринок», не допускаючи погіршення або
припинення надання послуг. Затвердження цього регуляторного акта забезпечить
досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.
V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Досягнення поставленої мети у разі ухвалення запропонованого регуляторного акта
можливе через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання виконувати встановлені
вимоги.
Позитивним чином на дію регуляторного акта може вплинути підвищення рівня
економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади, в тому числі
за рахунок подальшого розвитку підприємництва, зростання обсягів доходів від
підприємницької діяльності.
Негативним фактором впливу є зменшення платоспроможності споживачів послуг
КП «Олександрійський центральний ринок», що призведе до зменшення обсягів послуг і в
кінцевому результаті до підвищення їх собівартості та збиткової діяльності підприємства.
Встановлення нових тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний ринок»
дозволить забезпечити його рентабельне функціонування, своєчасність розрахунків з
бюджетами різних рівнів, постачальниками послуг, дотримання державної дисципліни цін,
забезпечення гнучкої цінової політики.
Контроль за дотриманням встановлених тарифів на послуги КП «Олександрійський
центральний ринок» може здійснюватися як державними органами, на які покладено ці
функції, так і громадськими організаціями.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого
підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва у
зв’язку із запровадженням регуляторного акта відсутні.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або
нового структурного підрозділу діючого органу).
VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном до моменту потреби.
Доповнення будуть вноситись після внесення змін до чинного законодавства України
та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
- зміни в оплаті праці працівників згідно з Урядовими рішеннями та галузевими
нормативними документами;
- зростання тарифів на комунальні послуги та енергоносії, послуги сторонніх
організацій тощо.
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити
такі статистичні показники:
Кількісні показники:
1.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта
(кількість платників послуг).
1.2. Проведення відстеження рівня поінформованості суб’єктів малого підприємництва, %.
1.3. Обсяг наданих послуг у вартісному виразі.
1.4. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних із дією акта.
Якісні показники:
2.1. Недопущення зниження обсягу послуг та запобігання випадкам неякісного
обслуговування споживачів на місцях торгівлі КП «Олександрійський центральний ринок».
2.2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основними
положеннями акта очікується на рівні 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акта на
офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради та в газеті «Вільне слово».
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта
Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та
фізичних осіб, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених
законодавством України.
VІІІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено за такими
періодами:
Базове – до набуття чинності зазначеного регуляторного акту.
Повторне – планується провести через рік після набуття чинності зазначеного
регуляторного акту, за результатами дії якого можна зробити порівняльний аналіз.
Періодичне – через 3 роки, після виконання повторного відстеження.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом
внесення відповідних змін.

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу

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 розробником у період від «15» березня
2021р. до «26» березня 2021 року.
Вид консультації (публічні
консультації прямі (круглі столи,
наради, робочі зустрічі тощо),
Кількість
№ з/п інтернет- консультації прямі (інтернетучасників
форуми, соціальні мережі тощо),
консультацій,
запити (до підприємців, експертів,
осіб
науковців тощо)
1

Телефонні консультації

12

2

Робочі зустрічі

8

3

Особисті зустрічі з окремими
суб’єктами малого підприємництва
Телефонні розмови

14

4

25

Основні результати консультацій
(опис)

Роз’яснено підприємцям розрахунок
тарифу вартості обслуговування
торгівельної площі на ринку,
торговельних майданчиках.
Роз’яснено підприємцям про
необхідність підвищення тарифів на
послуги ринку
При зустрічах було роз’яснено
складові тарифів вартості послуг
Уточнення інформації щодо витрат
суб’єкта господарювання на
виконання вимог регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та
малі):
Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:
660 (кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, які користуються послугами
ринку на 01.01.2021р.).
Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив, 18,2%.
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання
№ з/п

1
2

У перший рік
Періодичні
Витрати за
(стартовий рік (за наступний п’ять років
впровадження
рік)
регулювання)
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, Не передбачається
машин, механізмів)
Процедури повірки та/або постановки на Не передбачається
відповідний облік у визначеному органі
державної влади чи місцевого самоврядування
Найменування оцінки

3
4
5
6
7

Процедури
експлуатації
обладнання Не передбачається
(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Процедури
обслуговування
обладнання Не передбачається
(технічне обслуговування)
Інші процедури (послуги ринку)
Збільшуються витрати на оплату послуг
відповідно до представлених тарифів
Разом, гривень
Кількість суб’єктів господарювання, що
повинні виконати вимоги регулювання,
одиниць (обраховано за кількістю ФОП, які
користуються послугами ринку)

660

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
8 Процедури отримання первинної інформації
Не передбачається
про вимоги регулювання
9 Процедури організації виконання вимог
Не передбачається
регулювання
10 Процедури офіційного звітування
Не передбачається
11 Процедури щодо забезпечення процесу
Не передбачається
перевірок
12 Інші процедури (уточнити)
13 Разом, гривень
14 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що
повинні виконати вимоги регулювання,
660
одиниць
15 Сумарно, гривень
-

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на
виконання вимог регулювання
№
Показник
Перший рік регулювання
з/п
(стартовий)
1 Оцінка “прямих” витрат 1 суб’єкта малого Збільшуються витрати на
підприємництва на виконання
оплату послуг, відповідно до
регулювання
представлених тарифів
2 Оцінка вартості адміністративних
процедур для суб’єктів малого
підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
3 Сумарні витрати малого підприємництва Збільшуються витрати
на виконання запланованого регулювання суб’єктів підприємницької
діяльності на оплату послуг,
відповідно до представлених
тарифів
4 Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання суб’єктів малого
підприємництва
5 Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

За п’ять років
-

-

-

-

-

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва
щодо запропонованого регулювання.
За результатами консультацій з суб’єктами малого та мікро підприємництва
встановлено, що такі суб’єкти зможуть сплачувати вартість послуг за запропонованими
тарифами, тому компенсаторні механізми не застосовуються.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта, матимуть місце наступні
позитивні фактори:
- комунальне господарство територіальної громади матиме в своїй структурі
беззбиткове підприємство, яке функціонуватиме на умовах самофінансування;
- тарифи на ринкові послуги будуть відповідати рівню економічно обґрунтованих
витрат, що дасть можливість споживачам отримувати більш якісні послуги для здійснення
своєї торгівельної діяльності на території ринку;
- встановлення запропонованих регуляторним актом тарифів на послуги ринку на рівні
економічно обґрунтованих витрат дозволить комунальному підприємству створити належні
умови для здійснення своєї господарської діяльності.
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів
державного, обласного та місцевого бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на
контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.
Застосування тарифів на послуги ринку, затверджених рішенням виконавчого комітету
Олександрійської міської ради, дасть можливість планувати подальший розвиток
КП «Олександрійський центральний ринок».

Директор
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Олександр КІЯШКО

