
АнАлIз
регуляторного впливу проекту реryляторного акту - рiшення Iрпiнськоi
MicbKoi рали <Про затвердження Положення про порядок приватизацii

(вiдчуження) комунального майна на територii Iрпiнськоi MicbKoT

територiальноi громади>>

щей аналiз реryляторного впливу розроблений на виконання та з

дотриманням вимог Закону Украiни <Про засади державноi реryляторноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> вiд 11.09.200З року Nчl lбO-IV (зi

змiнами), Методики проведення аналiзу впливу реryляторного акта,

затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2004 р. No308

та постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns634 вiд 23.09.20|4 року <Про

пропозицiй проектiвпорядок пiдготовки пропозицiй щодо удосконалення проектlв реryляторних
aKTiB, якi розробляються органами мiсцевого самоврядуванняD з метою

встановлення порядку приватизацii (вiдчуження) комунального майна

територiальноi громади м.Iрпiнь Киiвськоi областi, забезпечення балансу

прав та iHTepeciB громадян, суб'ектiв господарювання та територiальноi
громади, а також обцрунryвання вiдповiдностi проекry Рiшення принципам

державноi реryляторноi полiтики, одержання зауважень та пропозицiй вiд

зацiкавлених осiб.

1. Визначепня проблеми

згiдно зi статтею 60 Закону Украiни <про мiсцеве самоврядування в

УкраiЪi> органи мiсцевого самоврядування вiд iMeHi та в iHTepecax

територiальНих громаД вiдповiднО до закону здiйснюють правомочностi

щодо володiння, користування та розпорядження об'ектами права

комун€Iльноi власностi, в тому числi виконують yci майновi операцii, можуть
передавати об'екти права комунальноi власностi у постiйне або тимчасове
користування юридичним та фiзичним особам, здавати ix в оренду,
продавати i купувати, використовувати як заставу, вирiшувати питання

iхнього вiдчуження, визначати в угодах та договорах умови використаннJI та

фiнансування об'ектiв, що приватизуються та передаються у користування i
оренду.

Щаний проект визнача€ механiзм та можливiсть переходу права
об'скти комунальноi власностi MicbKoi ради вiд комунальноi до

урахуванням законодавчих норм, а також запобiгатиме
власностi на
приватноi з
зловживанням та корупцiйним дiям у питаннях, пов'язаних з приватизацiею
(вiдчуженням) об'ектiв KoMyHa.llbHoi власностi.

OcHoBHi zрупu (пidерупu), на якi проблема справля€ вплuв:

Групи (пiдгрупи) Так Hi
Громадяни так

.Щержава так

Суб'скти господарювання, в т.ч. суб'екти малого
пiдприемництва

так



визначена проблема не може бути вирiшена за допомогою ринкових
механiзмiв, так як жоден ринковий механiзм не передбачае реалiзацii права

MicbKoi об'еднаноi територiальноi громади володiти, доцiльно, ефективно

користуватися та розпоряджатися за cBoiМ розсудом i в cBoii iHTepecax

майном, що належить iй, як безпосередньо, так i через виконавчi органи.

Отже, впровадження даного реryлювання е доцiльним у зв'язку з тим,

що iншиХ tIльтернатиВ розв'язаннЯ iснуючиХ завдань не icHye . ,Щаний

реryляторний акт спрямований на досягнення чiтко визначеноi мети -
встановлення чiткого порядку приватизацii (вiдчуження) комунtшьного

майна на територii Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади.

2. Щiлi державного регулювання.

прийнятгя рiшення (про затвердження Положення про порядок

приваiизацii (вiлчуження) комунаJIьного майна на територiТ Iрпiнськоi

Micbkoi територiальноi громади> дозволить забезпечити встановленнrl

порядку приватизацii (вiдчуження) комунаJIьного майна територiальноТ

.роruл" м.Iрпiнь Киiвськоi областi, забезпечить баланс прав та iHTepeciB

громадян, суб'ектiв господарювання та територiальнот громади, а також

збiльшення надходжень до бюджету.

Цiлями реryлювання е:

- забезпечення прозоростi дiй органiв мiсцевого самоврядування при

вирiшенi питань, пов'язаних з приватизацiею (вiдчуженням) об'ектiв
комунальноi власностi шляхом встановлення конкретного порядку;

- забезпеченНя ефективноГо використаНня майна комунальноi власностi;

- вiдкритiсть процедури розгляду питань, пов'язаних з об'ектами

KoMyt{aJIbHol власЕост1;
_забезпечення доступностi iнформацii про порядок вiдчуження об,ектiв

KoMvHaJIbHol власност1.

3. Визначення та оцiнка альтернативних способiв досягнення цiлей

Вид альтернативи Опис альтернативи

Прийнятгя рiшення Iрпiнськоi
MicbKoi ради <Про затвердження
Положення про порядок
приватизацii (вiдчуження)
комун.шьного майна на територii
Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi
громади))

Альтернатива l забезпечить
прозорiсть дiй органiв мiсцевого
самоврядування при вирiшенi
питання, пов'язаного з

приватизацiею (вiдчуженням)
об'сктiв комунальноi власностi,

дозволить збiльшити надходження

до бюджету MicbKoi ради,
забезпечить ефективне
використання майна комунальноi
власностi

Дльmерн аmuва 2
Вiдмовитися вiд реryлювання

Альтернатива 2 е неприйнятною,
оскiльки суперечить дiючому



законодавству

загальнодержавIrих нормативно-
правових aKTiB

дльmернаmuва 3

Чекати прийняття

Альтернатива 3 е неприйнятною, так
як прийняття загальнодержавних
aKTiB можливе, але тривале у часi, i в
даний час неможJIиво досягнути
поставлених цiлей

Оцiнка впливу на lнтереси органу мlсцевого само

Вид альтернативи Вигоди Витрати
дльmернаmuва ]
Прийняття рiшення
Iрпiнськоi MicbKoi ради
<Про затвердженнlI
Положення про
порядок приватизачiТ
(вiдчуження)
комун€шьного майна на

IрпiнськоТтериторii
MicbKoi
громади)

територlаJIьноl

збiльшення
надходжень до
мiсцевого бюджеry

Не передбачаються

Альmернаmuва 2
Вiдмовитися вiд
реryлюваItня

Вiдсутнi Вiдсутнi

дльmернаmuва 3
Чекати прийнятгя
загЕIльнодержавних
нормативно-правових
aKTiB

Вiдсутнi В iдсутнi

OrriHKa впливy на ,gp мадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Дльmернаmuва ]
Прийнятгя рiшення
Iрпiнськоi MicbKoi ради
<Про затвердження
Положення про
порядок приватизацii
(вiдчуження)
комунального майна на
територii Iрпiнськоi
мiськоi територiальноi

Задоволення потреб
мешканцiв Micтa за

рахунок наповнення
мiського бюджету

Не передбачаються

дльmернаmuва 2
Вiдмовитися вiд

реryлювання

Вiдсутнi Передбачаються
витрати на утримання
майна, що не ефективно
використовуеться



Альmернаmuва 3
Чекати прийняття
загальнодержавних
нормативно-правових
aKTiB

Передбачаються
витрати на утримання
маЙна, що не ефективно
використовуеться

оцiнка впливу на сферу iHTepeciB суб'ектiв господарювання;

розрахувати питому вагу суб'ектiв господарювання не видаеться
можливим, так як спрогнозувати кiлькiсть суб'ектiв господарювання, якi
виявлять iHTepec до участi в приватизацii (вiдчуженi) об'сктiв комунальноi
власностi не можливо.

4. Вибiр найбiльш
досягнення цiлей

оптимального альтернативного способу

Вид альтернативи Вигоди Витрати
, дльmеонаmuва ]

|БЙr-" ф*"",
] Iрпiнськоi MicbKoi ради
| <Про затвердження
Положення про
порядок приватизацiТ
(вiдчуження)
комунального майна на
територiТ Iрпiнськоi
MicbKoi територiальноi
громади))

Прозорiсть проведення
процедури приватизаuii
(вiдчуження)
комунЕlльного майна
територiальноi громади;
забезпечення рiвних
прав щодо участi в
аукцiонi.

Витрати пов'язанi з
оплатою послуг за
оцiнювання об'ектiв
приватизацii
(вiдчуження);
Витрати на оформлення
документiв на земельну
лiлянку ( при
необхiдностi) 

|

дльmернаmuва 2
Вiдмовитися вiд
реryлювання

Вiдсутнi Не передбачаються

Альmеонаmuва 3
Чекати прийняття
загальнодержавних
нормативно-правових
aKTiB

Вiдсутнi Не передбачаються

Рейтинг
результативностi
(досяr,нення цiлей пiд час

Бал
результати BHocTi
(за 4-бал.
системою

KoMeHTapi щодо
присвосння вiдповiдного
бала

дльmеонаmuва l
Прийняття рiшення
Iрпiнськоi MicbKoi ради
<Про затвердження

Забезпечуе розв'язання
зазначеноi проблеми та
повнiстю вiдповiдае
принципам державнот

oi полiтики.



приватизацii (вiдчуження)
комун€rльного майна на
територii Iрпiнськоi
MicbKoi територiальноТ
громади)

Забезпечить досягнення
цiлей реryлювання.

дльmернаmuва 2
Вiдмовитися вiд
реryлювання

0 I_{ей альтернативний спосiб
досягнення цiлей не може
бути застосований, оскiльки
суперечить дiючому
законодавству.

дльmернаmuва 3

Чекати прийнятгя
загальнодержавних
нормативно-правових
aKTiB

0 Наразi не зареестровано
жодного проекту

реryляторного акта на piBHi
держави. I-Iд альтернатива е

неприйнятною.

реитингом результативностi найбiльш оптимаJIьним способом

досягнення цiлей с Альтернатива 1 - Прийняття рiшення Iрпiнськоi MicbKoi

ради <Про затвердження Положення про порядок приватизацii (вiдчуження)

За

MlкомчнаJIьного майна на пlнськоl Mlcbkol територlальноl громади)

рЕЙтинг

Аргументи щодо
переваги обраноТ
альтернати ви/причи ни
вiдмови вiд
альтернативи

Оцiнка ризику
зовнiшнiх чинникiв на
дiю запропонованого
регуляторного акта

Прийняття рiшення
Iрпiнськоi MicbKoi ради
uПро затвердження
Положення про
порядок приватизацiт
(вiдчуження)
комунального майна на

Iрпiнськоiтериторll
MicbKoi
громадиD

територlальноl

Забезпечуе можливiсть
реалiзачii поставлених
цiлей

Прийнятгя на
державному piBHi
нормативно-правових
aKTiB щодо
повноважень органiв
мiсцевого
самоврядування
стосовно порядку
приватизацii
(вiдчуження)
комунального майна
територiальноi громади

дльmернаmuва 2
Вiдмовитися
реryлювання

вlд
Не дозволяе досягнути
поставлених цiлей х

Дльmернаmuва 3
Чекати прийнятгя
загальнодержавних
нормативно-правових
aKTiB

Потребуе великого
промiжку часу

х



5. Механiзм та заходи, якi забезпечать розв'язання визначено'i
проблеми

Механiзмом розв'язання визначеноi проблеми е прийнятIя рiшення ради
<Про затвердженЕя Положення про порядок приватизацii (вiлчуження)
комуна]ьного майна на територii Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади>,
яким передбачено забезпечення прозорого процесу дiй органiв мiсцевого
самоврядування та суб'ектiв господарювання при вирiшенi питань,
пов'язаних з приватизацiсю (вiдчуженням) об'ектiв комунальноi власностi.

Вiдповiдно до вимог реryляторноi полiтики проект рiшення MicbKoi ради
для обговорення та отримання зауважень та пропозицiй вiд ycix зацiкавлених
cTopiH буле розмiщено на офiцiйному сайтi Iрпiнськоi MicbKoi ради.

Запровадження з€вначеного реryляторного акту забезпечить високу
вiрогiднiсть досягнення поставлених цiлей шляхом запровадження наступних
заходiв:

- оприлюднення реryляторного акта;
- встановлення контролю за дотриманням прийнятого рiшення <Про

затвердження Положення про порядок приватизацiТ (вiдчуження)
комунального майна на територii Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi
громади);

- проведення заходiв з вiдстеження результативностi
Запропонований вихiд iз ситуацii, що скJIалася, вiдповiдае принципам

державноi реryляторноi полiтики, а саме: доцiльностi, ефективностi,
збалансованостi, передбачуваностi, принципу прозоростi та врахування
громадськоi думки.

6. Оцiнка виконання вимог реryляторного акга залежно вiд
pecypciB, якими розпоряджа€ться органи мiсцевоrо самоврядування,

фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi впроваджувати або виконувати
цt вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного реryлювання для
суб'ектiв мшIого пiдприсмництва наведений у лодатку 1 до цього аналiзу.

Показники результативностi реryляторних aKTiB
визначити за зростанням надходжень до бюджету MicbKoi
об'ектiв нерухомого майна комунальноi форми власностi.

7. Обrрунтування запропонованого строку дii реryляторного акга

TepMiH дii реryляторного акта необмежений, але може з€шежати

прийняття на загаJIьнодержавному piBHi нормативно-правових aKTiB,

встановлять единий пiдхiд до вирiшення визначеноТ проблеми на територii
УкраiЪи, або внесення змiн до чинного законодавства щодо визначення

вiд
що

передбачаеться

ради вlд продажу

iншого органу реryлювання.



8. Визначення показникiв результативностi дii реryляторного акта

результативнiсть дii регуляторного акта буде визначатися кiлькiсними

показниками, якi безпосередньо характеризують результативнiсть його дii, а
саме розмiр надходжень до мiсцевого бюджету пов'язаних з дiсю акта та
кiлькiсть суб'ектiв пiлприсмничькоi дiяльностi, на яких поширюсться дiя

реryляторного акта.

9. Визначення заходiв, за допомогою яких здiйснюеться
вiдстеження результативностi дiI реryляторного акта

Вiдстеження результативностi реryляторного акта буде проводитися у
строки, визначенi Законом Украiни <Про засади державноi реryляторноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>. А саме буде злiйснюватися
шляхом проведення базового, повторного та перiодичних вiдстежень його

результативностi.
Базове вiдстеження результативностi реryляторного акту

здiйснюватиметься через шiсть мiсяцiв з моменту набуття його чинностi.
Повторне вiдстеження буле здiйснюватися через piK з лня набрання ним

чинностi, але не пiзнiше двох pokiB, за результатами якого можливо
здiйснити порiвняльний аналiз базового та повторного вiдстеження. У разi
виявлення невреryльованих та проблемних питань вони будуть ycyHeHi

шляхом внесення вiдповiдних змiн.
Перiодичне вiдстеження плануеться здiйснювати один раз на три роки з

дня виконання заходiв повторного вiдстеження результативностi цього акта.

Пiсля виконання вiдповiдних заходiв готуються звiти про

результативнiсть реryляторного акта.
проведення вiдстеження результативностi даного реryляторного акта

покладено на вiдцiл економiки виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради.
Результати вiдстеження пiсля iх здiЙснення булуть оприлюдненi на

офiцiйному веб-сайтi Iрпiнськоi MicbKoi ради в порядку, встановленому

чинним законодавством.

мiський голова Олександр МАРКУШИН



Додаток до ана.T iзу регуляторного
впливу

Тест
малого пiдприемництва (М-тест)

1. Консультачii щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'ектiв
ммого пiдприемництва та визначення детtrльного перелiку Dроцедур. виконання яких
необхiдно для здiйснення регулювання, проведено розробником у перiод з 07.09.2020 р. по
l1.09.2020 р,

2. Вимiрювання впливу регулювання на суб'ектiв пiдприемництва:

Кiлькiсть суб'ектiв пiдприемництва, на яких
12268 (одиниць);

питома вага суб'сктiв пiдприемництва
господарювання, на яких справляе вплив 100 %о,

поширюеться регулювання: всього

у загальнiй кiлькостi суб'ектiв

3. Розрахунок витрат суб'сктiв малого пiдприемництва на виконаЕня вимог

Порялковий
номер

Вид консультацii (публiчнi
консультацii прямi (круглi столи,
наради, робочi зустрiчi тощо),
iнтернет-консультацii прямi (iHTepHeT-

форуми, соцiальнi мережi тощо),
запити (до пiлприсмчiв. експертiв.
науковцiв тощо)

кiлькiсть
уlасникiв
консультацiй,
осiб

OcHoBHi

результати
консультацiй
(опис)

Опитування суб'ектiв мalлого

пiдприемництва (в усному та
телефонному режимi)

25 Зауважень щодо
прийняття
зtвначеного
регуляторного
акта Ее
отримано

У перший piK
(стартовий piK
впровадженняНайменування оцiнки

Придбання необхiдного обладнання
(пристроiЪ, машин, механiзмiв)
Формула: кiлькiсть необхiдних
одиниць обладнання Х BapTicTb

Процедури повiрки таlабо постановки
на вiдповйний облiк у визначеному
органi державноТ влади чи мiсцевого
самоврядуваl{ня
Формула: прямi ви,трати на
процедури повiрки (проведення
первинного обстеження1 в органi

державноТ влади + витрати часу на

прочелуру облiку (на одиницю
обладнання) Х BapTicTb часу суб'скта
малого пiдприсм ництва (заробiтна
плата) Х оцiночна кiлькiсть

Ns
пJл

Перiодичнi
(за насryпний

piK)

Витрати за
п'ять poKiB

0 0 0

z



ГОл;*у за рбХ кiлькiсть необхiдних

одиниць обладнання олному суб'екry

Прочедури експлуатацll 00лцнання

1експ.гryатачiйн i витрати - витратнi

матерiали)
Формула: оцiнка витат на

експлуатацiю обладнання (витратнi

матерiали та ресурси на одиницю

обладнання на piK) Х KbbKicTb

необхiдних одиниць обладнання

Процедури обслуговування
обладнання (технiчне
обслуговування)
Формула: оцiнка BapTocTi процедури

обслуговування обладнання (на

одиницю обладнання) Х кiлькiсть
процедур технiчного обс.гryговування

на piK на одиницю обладнання Х
кiлькiсть необхйних одиниць

обладнання одному суб'екry

24.01.2019

Iншi прочелури (уточнити):
Сrшата податку на нерlхоме майно,

вiдмiнне вiд земельного податку,

визначено рiшенням lрпiнськоi
мiськоi ради N94б06-6З-VП вiд

Разом, гривень
Формула:(сумарядкiв 1 + 2 + 3 + 4 +

Клькiсть суб'сктiв господарювання,
що повиннi виконати вимоги

Сумарно, гривень
Формула: вiдповiдний стовпчик

"разом" Х кiлькiсть суб'скгiв
пiдприемництва, що повиннl
виконати вимоги реryлювання

вuконання реzулювання mа звimуванttя

,щля розрахунку оцi*,ки Baprocii адмiнiсT ративних процедур "убjl],_"..yз:::л:',i:lх"*:::':i;;J;;;;;;" ;;;.;;; та звiryвання беретьjя розмiр мiнiмальноi_заробiтноi плати на

202i piK (Закон Украi'ни <Про Державний бюд:кgг УкраТни на 202l piK>F 6000,00 грн,

0,5 год * 34,09:
l7,05

Пр-мур" отимання первинноi

iнформаuii про вимоги реryлювання
Формула: витрати часу на отримання
iнформачii про реryлювання (0,5гол,)

Х BapTicTb часу суб'екга
пiдприсмничтва (34,09 грн,/год.*)

(*viнiмальна заробiтна п,rата на 202l
piK - 6000 грн. полiлити на 22 робочi

!Hi; заробiтна плата за l день (8 год,)

- 2'72,'73 грн. або за l годину = 34,09

3 год *34,09=
Прочелури органiзацiТ виконання



(fмiнiмальна заробiтна rrлата на 202l
piK - 6000 грн. подiлити на 22 робочi
днi; заробiтна плата за l день (8 год.)

-212,13 rрн. або за l годину = 34,09

грн.)
У середньому 3 год.

- Пiдготовка документiв д;tя

формування вхiдного пакету

документiв - 2 год (34,09*2: 68,l8);
- Подання документiв дT я

отримання адмiнiстративноТ послуги

- 0,5 год. (34,09+ 0,5:17,05);
- Огримання результату

наданнJI посJryги - 0,5 год (34,09*0,5=

l7,05)
Формула: Витрати часу на

розроблення та органiзацiю
вrryтрiшнiх л.пя суб'екта
господарювання процедур
впDовшDкення вимог реryлюванкrl

ll Прочелури офiuiйного звiryвання
Формула: витрати часу на отимання
iнформачiТ про порядок звiryванrrя
щодо реryлюванвя, отримання
необхiдних форм та визначення
органу, що приймае звiти та мiсrц
звiтностi + витрати часу на

заповнення звiтних форм + витрати

часу на передачу звiтних форм
(окремо за засобами передачi
iнформачiТ з очiнкою кiлькостi
суб'екгiв, що користуються формами
засобiв - окремо елекгронна звiтнiсть.
звiтнiсть до органу, поштовим
зв'язком тощо) + оцiнка витрат часу

на кореryвання (ouiHKa природного

рiвня помилок)) Х BapTicTb часу

суб'екта пiдприемництва (заробiтна

rurата) Х оцiночна кiлькiсть
оригiнальних звiтiв Х кiлькiсть
пеDiодiв звiтностi за piK

12 Прочелури щодо забезпечення
прочесу перевiрок
Формула: витати часу на

забезпечення прочесу перевiрок з

боку коrгролюючих органiв (0 гол.)

BapicTb часу суб'екга
пiлпоиемництва (0 грн./гоЛ.)

lз Iншi процедури (уточнити) х х х
l4 Разом, гривень

Формула:
(сумарядкiв9 + l0+ l1 + l2 + 1З)

\ 19,з2 0 0

15 Кiлькiсть суб'ектiв пiдприемництва,
що повиннi виконати вимоги

оеryлювання, одиниць

|2268 0 0

lб Сумарно, гривень
Формула: вйповйний стовпчик
"разом" Х кiлькiсть суб'екгiв

l46з8,17,76 0 0

0

0



пiдприемництва, що повиннi
виконати вимоги реryлювання (рядок

14 Х рядок l5)

Прочелура

реryлювання
суб'ектiв малого
пiдприсмництва
(розрахунок на
одного типового
суб'скга
господарювання
пiдприсмництва)

fLлановi
виФати
часу на
процедуру

BapTicTb часу

спiвробiтника
органу
державноТ
влади
вiдповiдноТ
категорii
(заробiтна
плата)
грн./год.

оцiнка
кiлькостi
процедур за
piK, що
припадають
на одного
суб'екта

Оцiнка
кiлькостi
суб'сктiв, цо
пiдпадають

дlю
процедури

реryлювання

Витрати на
адмiнiстрування

реryлювання*
(за piK), гривень

l.Облiк суб'екта
господарювання,
що перебувае у
сферi

реryлювання

0,0l год. l0829 l |2268 l х 0,0lxl0829 х
кiлькiсть
суб'скгiв
(середня
заробiтна rl'lата
х на кiлькiсть
витрат часу на
процедуру Х
кiлькiсть
суб'екгiв
господарювання,
що пiдпадаrоть
пiд дiю
реryлювання)

l08,29

2. Поточний
контроль за
суб'сюом
господарювання,
що перебувае у
сферi

реryлювання,
угому числi:
- камеральнi
- виiЪнi
3. Пiдготовка,
затвердження та
опрацювання
одного окремого
акга про
порушення
вимог

4. Реалiзацiя
одного окремого

рiшення щодо
порушення
вимог

5. Оскарження
одного окремого

рiшення
суб'екгами



госполарювання
б. Пiдготовка
звiтностi за

результатами
пегчпк)вання

7. Iншi
адмiнiстративнi
процедури
(vгочнrги):
Разом за piK х х х х 108,29

Сумарно за
п'ять poKiB

х х х х l08,29

4. Розрахунок сумарних витрат суб'ектiв середнього, малого та мlкро

)исмнип,]гва. цо виникають на виконанн, вимог pel

Порядковий
номер

Показник Перший piK

регулювання
(стартовий)

За п'ять poKiB

1 Оцiнка "прямих" витрат
суб'ектiв пiдприсмництва на
виконання реryлювання

l46з811,76 l4638l7.76

2 Оцiнка BapTocTi
адмiнiстративЕих процедур

для суб'ектiв
пiдприсмництва щодо
пиконання Dегчлювtшня

l08,29 l08,29

3 CplapHi витрати мirлого
пiдприемництва на
виконання зiшланованого
пегчлювllння

|46з8|,l 

"76

146з817 

"76

4 Бюджетнi витрати на
адмiнiстрування
регулювання суб'ектiв
пiлппиемництва

l08,29 l08,29

5 CyMapHi витрати на
виконllння зzшланованого

реryлювання

l463926,05 146з926,05

Розроблення коре?уючrlх (пом'якtаувальнtlх) эмоliв dля малоzо пidпрuемнuцпва

u1o d о з апр о п о н о в а HoZo ре zул ю в ан ня,' 
Проана:riзувавши витати, що наведенi у таблицях, робимо висновки, що

кореЙчих (пЬм'якшувальних) заходiв для суб'с_ктiв мT лого пiдприемництва щодо

запропоновtшого регуляторного акту Ее знадобляться, Витрати ryTii::,T_y1::
вiдповiдно до наявноi кiлькостi заресстрованих суб'ектiв господарювання у Mlc'l, як1

гiпотетично можуть стати суб'ектами яких стосуватиметься Положення,

мiський голова


