
 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ до проекту рішення 

виконавчого комітету Заводської міської ради «Про погодження вартості  
надання послуг по утриманню торгового місця на ринку» 

 
1.Опис проблеми 

Цей аналіз впливу регуляторного акту розроблено на виконання Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».  

Комунальне підприємство Заводської міської ради «Заводський ринок» 
засноване на комунальній власності територіальної громади та підпорядковане 
Заводській міській раді. Вартість послуг по утриманню одного торгового місця 
на ринку погоджена рішенням виконавчого комітету Заводської міської ради № 
8 від 15.01.2021 року і становить 10,00 грн. (2 кв.м.). 

В умовах ринкової економіки тариф за торгове місце формується під 
впливом наступних чинників:  витрат на утримання ринку, витрат на оплату 
праці та відрахувань на соціальні заходи, державних, місцевих податків. 

Слід брати до уваги що підприємство повинне прагнути встановлювати 
оптимальний рівень плати за послуги. Витрати ринку, що закладаються в 
тарифи, повинні бути раціональні, а рентабельність оптимальна. 

Керуючись пунктом 2 частики «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчому комітету 
міської ради надано повноваження встановлювати  розміри плати за послуги, 
що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
КП ЗМР «Заводський ринок» підготувало та надало виконавчому комітету 
міської ради нові розрахункові матеріали розмірів тарифів на послуги за 
користування торговими місцями. 

На підставі звернення  розроблений проект рішення виконавчого 
комітету  міської ради «Про погодження вартості надання послуг по утриманню 
торгового місця на ринку», яким передбачається встановлення тарифу на 
новому рівні. 

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним із видів 
тарифів за надання у тимчасове користування місця для здійснення купівлі-
продажу товарів. Розмір тарифу за торгове місце повинен відшкодувати 
витрати на створення й утримання ринку (торгових місць) та сплату податків. 

  
2. Мета та завдання регулювання. 

Метою розробки та впровадження даного проекту рішення є:  
– погодження ставок послуг ринку на рівні фактичних економічно-

обґрунтованих витрат; 
 – стабілізація фінансового стану підприємства, своєчасна виплата 

заробітної плати працівникам даного підприємства;  
– своєчасність розрахунків комунального підприємства за спожиті 

енергоносії, обов’язкових платежів; 



 – упорядкування правовідносин між суб’єктами господарювання, що 
здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та підприємством, яке 
надає послуги. 

 
3. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблем. 

 Визначена проблема може бути розв’язана шляхом встановлення ставок 
послуг з утримання торгових місць, що надає КП ЗМР «Заводський ринок», які 
реально відповідають фактичній собівартості. У разі прийняття 
запропонованого регуляторного акту буде забезпечено беззбиткову діяльність 
підприємства.  

 
4. Аналіз вигод та витрат. 

 Застосування ставок послуг, які пропонується встановити, дозволить 
комунальному ринку підтримувати територію ринку в належному стані, 
надасть можливість створити належні умови для продавців і покупців у процесі 
купівлі-продажу товарів, а передбачений у розрахунку рівень рентабельності – 
забезпечить розвиток матеріально-технічної бази підприємства. Очікуваними 
вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:  

 
Сфера інтересів                              Вигоди                             Витрати  

Інтереси суб’єктів               Забезпечення належних         Збільшення витрат 
господарювання                  умов для здійснення               не передбачається  
                                              продажу товарів  
 
Інтереси підприємства,   Забезпечення підприємства       Збільшення витрат 

на 
що надає даний                доходами, які нададуть              упорядкування  
вид послуг                        можливість стабілізувати          торгівельної 
                                           його фінансовоекономічний     діяльності, витрати 
                                           стан, своєчасну виплату             на модернізацію 
                                           заробітної плати працівникам,  робочих місць 
                                           здійснити модернізацію                                   
                                           ринку   
 

5. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків. 
Введення в дію нових ставок послуг по утриманню торгових місць, що 

надаються КП ЗМР «Заводський ринок», дозволить відшкодувати фактичні 
витрати підприємства для здійснення господарської діяльності та забезпечити 
його рентабельну роботу, здійснити заходи щодо модернізації ринку.  

 
6. Строк дії акта. 

Строк дії регуляторного акта пропонується встановити на невизначений 
термін до чергового перегляду рівня ставок послуг цього підприємства.  

 
 
 
 



7. Показники результативності регуляторного акта. 
 1. Упорядкування торговельних місць на ринку, можливість здійснення 

щоденного моніторингу діяльності ринку.  
2. Фінансова стабілізація роботи підприємства.  
3. Наявність коштів для проведення своєчасних розрахунків за спожиті 

послуги.  
 
8. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного 

акта в разі його прийняття. 
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено, 

шляхом аналізу звітності про фінансові результати роботи підприємства.  
Повторне та періодичне відстеження буде проведено відповідно через 1 рік 

та через 3 роки з дня набуття чинності регуляторного акта, шляхом проведення 
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.  
Основним способом відстеження результативності регуляторного акта, стане 
визначення суми збільшення доходів КП ЗМР «Заводський ринок» від надання 
торгових місць суб’єктам 


