АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Ужгородської міської ради "Про зміни до рішення міської ради
07.11.2014 № 1505 "Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх
майданчиків у м. Ужгороді"
I. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання
У відповідності до Законів України "Про благоустрій населених пунктів",
"Про регулювання містобудівної діяльності" основною метою оперативного
вирішення питань розміру плати за тимчасове користування елементами
благоустрою суб’єктами підприємницької діяльності, на договірних засадах із
органами місцевого самоврядування для встановлення відкритих літніх
майданчиків біля закладів ресторанного господарства на території міста
Ужгорода.
Базовий розмір плати за тимчасове користування конструктивними
елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності міста був
встановлений рішенням Ужгородської міської ради 07.11.14 № 1505 "Про Порядок
отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді".
Прийняття Ужгородською міською радою рішення "Про зміни до рішення
міської ради 07.11.2014 № 1505 "Про Порядок отримання паспортів відкритих
літніх майданчиків у м. Ужгороді" надасть наступні можливості:
- врегулювати правовідносини між органами місцевого самоврядування,
суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у
процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного
господарства у м. Ужгороді та визначає процедуру:
- врегулювати діяльність суб’єктів господарювання в сфері надання послуг з
організації відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства
у м. Ужгороді;
- забезпечити надходження до міського бюджету.
Враховуючи вищевикладені фактори, поданий базовий розмір плати за
тимчасове користування конструктивними елементами благоустрою, що
перебувають у комунальній власності міста з розрахунку за 1 кв.м., щомісячно в
таких розмірах:
- центральна зона – 150,00 грн.;
- серединна зона – 120,00 грн.;
- периферійна зона – 90,00 грн."
Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів,
оскільки повноваження щодо встановлення розміру плати за тимчасове
користування конструктивними елементами благоустрою покладена на органи
місцевого самоврядування.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
Громадяни
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Ні
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+

Суб'єкти господарювання:

+

у тому числі суб’єкти малого
підприємництва

+

II. Цілі державного регулювання
Метою прийняття рішення міської ради «Про зміни до рішення міської ради
07.11.2014 № 1505 "Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх
майданчиків у м. Ужгороді"» є:
- встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за тимчасове
користування конструктивними елементами благоустрою, що перебувають у
комунальній власності міста;
- отримання додаткового фінансового ресурсу для збільшення фактичних
видатків бюджету міста;
- забезпечення прозорості та доступності рішень міської ради щодо
встановлення розміру плати за користуванням конструктивними елементами
благоустрою.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3

Прийняття рішення міської ради «Про зміни до
рішення міської ради 07.11.2014 № 1505»
Не прийняття рішення міської ради «Про зміни до
рішення міської ради 07.11.2014 № 1505»
Забезпечити прийняття рішення в іншій редакції

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Альтернатива 2

Вигоди
Забезпечить
збільшення
надходжень до міського
бюджету міста Ужгород
Не забезпечить збільшення
надходжень до міського

Витрати
Відсутні
Відсутні

бюджету міста Ужгород
Альтернатива 3

Дана альтернатива можлива
Відсутні
при забезпеченні підняття
розміру
плати
за
конструктивним елементом
благоустрою
3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид
Вигоди
альтернативи
Альтернатива 1 захист майнових прав
територіальної громади міста,
що надає в користування
елементи благоустрою;
можливість
реалізації
додаткових соціальних заходів
у зв"язку із збільшенням
надходжень до бюджету міста
Альтернатива 2 не забезпечить збільшення надходжень до бюджету
міста Ужгорода
Альтернатива 3 - розробка нового проекту
рішення – регуляторного акту

Витрати
Відсутні

Відсутні

-

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Великі
Середні Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів
8
91
99
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання,
одиниць*
- інформація надана згідно наданих паспортів на встановлення відкритих
літніх майданчиків управлінням архітектури та містобудування
Ужгородської міської ради за 2015-2017рр.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг
результативності
(досягнення цілей
під час вирішення
проблеми)
Альтернатива 1

Бал
Коментарі
щодо
результативності
відповідного бала
(за чотирибальною
системою оцінки)

присвоєння

Дозволяє повністю досягнути
поставлених цілей, передбачених
чинним законодавством,
покращити надходження в бюджет
міста.
Альтернатива 2
1
Не дозволяє повністю досягнути
поставлених цілей, передбачених
чинним законодавством.
Альтернатива 3
1
Залишити існуючу ситуацію без
змін.
Рейтинг
Вигоди
Витрати
Обґрунтування
результативності (підсумок)
(підсумок)
відповідного
місця
альтернативи у
рейтингу
Альтернатива 1 Проект рішення
Запропонований
Забезпечить
спрямований на
розмір плати є
збільшення
поповнення
економічно
надходжень до
місцевого
обгрунтованим
місцевого
бюджету
бюджету
Альтернатива 2 Залишення без
Збільшуватимуться Цілі прийняття
змін розмір плати з урахуванням
регуляторного
не забезпечить
щорічної
акту досягнуті не
збільшення
індексації
в повному обсязі.
надходжень до
Залишаються не
бюджету міста
вирішеними
питання
збільшення
надходжень до
місцевого
бюджету
Альтернатива 3 Відсутні
Потребує
додаткового часу
та не зніме
соціальну напругу
4

Рейтинг

Аргументи щодо переваги
обраної альтернативи / причини
відмови від альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акту
Ріст цін та інші послуги

Альтернатива 1 Дозволяє повністю досягнути
поставлених цілей,
передбачених чинним
законодавством, збільшення
надходжень в бюджет міста.
Альтернатива 2 Не дозволяє повністю досягнути Ріст цін та інші послуги
поставлених цілей,
передбачених чинним
законодавством, збільшення
надходжень в бюджет міста.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не
може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів і потребує державного
регулювання, згідно Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
яким передбачено, що регулювання розміру плати за тимчасове користування
елементами благоустрою комунальної власності міста належать до повноважень
органів місцевого самоврядування.
Заходами, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей, є:
1) погодження проекту рішення Ужгородської міської ради;
2) прийняття проекту рішенням Ужгородської міської ради;
3) здійснення заходів з опублікування рішення Ужгородської міської ради.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та
мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких
поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків (п. 3 аналізу регуляторного
впливу), розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для
суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не здійснюється.

VII. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
В терміні дії рішення Ужгородської міської ради не обмежено і чинне до
його відміни.
У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за
підсумками аналізу відстеження його результативності.
VIII. Показники результативності регуляторного акту
Результативність дії змін до Порядокe отримання паспортів відкритих
літніх майданчиків у м. Ужгороді, у разі прийняття таких, можливо буде
відстежити у наступних показниках:
- кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які уклали договір на право
тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою
комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритих літніх
майданчиків;
- сума коштів, яка надійшла до цільового фонду Ужгородської міської ради, як
плата за користування на умовах оренди елементами благоустрою для розміщення
відкритих літніх майданчиків;
- кількість відкритих літніх майданчиків, встановлених на елементах благоустрою.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акту
Відстеження
результативності
нормативно-правового
акта
буде
здійснюватися відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, на підставі статистичних даних.
Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі
його підготовки.
Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття
чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення
порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення нерегульованих
та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня
виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого удосконалення
рішення Ужгородської міської ради.

Директор департаменту
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