
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення виконавчого комітету Гребінківської                                 

міської ради «Про погодження Переліку платних послуг 

КП «Спортивний комплекс м. Гребінка» та 

затвердження тарифу на надання платних послуг 

« 

1.       Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 
Даний аналіз регуляторного впливу розроблений КП «Спортивний комплекс            

м. Гребінка» на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 

11.09.2003 р. №1160-IV, Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 

24.12.1993 р. №3808-ХІІ, Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних 

коштів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 14.04.2009 

р. №356, Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури 

і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого 

спільним наказом Міністерства молоді та спорту України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 р. 

№3042/1030/936. 
  

2.       Визначення цілей державного регулювання 
-         Удосконалення обслуговування населення; 

-         отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення діяльності 

КП «Спортивний комплекс м. Гребінка»;  

-         впорядкування цін на платні послуги, що надаються комунальним 

підприємством; 

-         підвищення якості надання послуг та збільшення кількості їх одержувачів; 

-         спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення 

матеріально-технічної бази та інші видатки КП «Спотивний комплекс м. 

Гребінка». 
  

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених 

цілей 

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного 

акту передбачається підвищення якості платних послуг шляхом удосконалення 

матеріально-технічної бази, встановлення чітко визначених тарифів на платні 

послуги. 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного 

підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної 

заробітної плати, недостатності бюджетного фінансування, запровадження 

платних послуг є доцільним та необхідним. 

Обраний спосіб: 

-           відповідає вимогам чинного законодавства; 

-           забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 

-           забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 

-           повністю відповідає потребам у вирішенні проблем. 
  



4.     Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту 
На сьогодні фінансовий ресурс бюджету міста не забезпечує у повному обсязі 

потреби КП «Спортивний комплекс м. Гребінка, тому виникає необхідність 

вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання 

підприємства. 

Для розв’язання проблеми КП «Спортивний комплекс м. Гребінка» пропонує 

надання наступних платних послуг: 

1.   Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та 

спорту згідно з абонементами та квитками; 

2.   Організація і проведення фізкультурно-спортивних та спортивно-

видовищних заходів, реалізація абонементів на їх відвідування; 

3.  Надання в оренду спортивних споруд для проведення спортивно-

видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту; 

4.  Надання послуг з проживання в кімнатах відпочинку; 

5.  Надання послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та 

інвентарю; 

6.   Надання послуг сауни. 

Згідно з цим переліком були розроблені тарифи на ті види платних послуг, які 

користуються попитом на даний час. У розрахунок тарифів були включені 

фактичні витрати комунальног підприємства на надання послуг. 

Таким чином, встановлення нових цін та введення нових платних послуг 

приведе до покращення функціонування КП «Спортивний комплекс 

м.Гребінка». 
  

5.                Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі 

прийняття регуляторного акту 
У разі прийняття регуляторного акту КП «Спортивний комплекс м. Гребінка» 

будуть реалізовані повноваження надані: 

-         Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 року №356 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»; 

-         спільним наказом Міністерства молоді та спорту України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 р. 

№3042/1030/936 «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг 

закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних 

коштів»; 

-         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

року №280/97-ВР; 

Негативного впливу від прийняття регуляторного акту не передбачається. Для 

впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з 

бюджету. 
  

6.   Очікувані результати від прийняття регуляторного акту 

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення 

припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп 

суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний 

регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого 

самоврядування. 



Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акту, що виникнуть у різних груп суб'єктів, на яких поширюється 

його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає 

результати прийняття запропонованого проекту рішення. 
  

Таблиця вигод та витрат 

Сфера впливу Вигоди Витрати 

Інтереси 

місцевої влади 

1. Забезпечення реалізації державної цінової 

політики. 

2. Забезпечення державного впливу на порядок 

ціноутворення на платні послуги закладів фізичної 

культури та спорту. 

3. Здійснення контролю за дотриманням вимог 

законодавства з надання платних послуг, 

ціноутворення у сфері надання платних послуг 

закладами фізичної культури та спорту. 

4. Надання додаткових послуг населенню, 

збільшення обсягу надходжень до місцевого 

бюджету. 

5. Покращення стану комунальних закладів фізичної 

культури та спорту міста. 

6. Удосконалення процедури надання платних 

послуг. 

Процедура розробки 

регуляторного акту 

(витрати робочого 

часу спеціалістів 

пов’язані з 

підготовкою 

регуляторного акту)  

  

  

Інтереси 

громадян 

- забезпечення законних прав та інтересів громадян 

на отримання якісних послуг; 

-розширення та покращення видів платних послуг; 

- покращення фінансового стану закладів, 

матеріально-технічної бази, якіснішого виконання 

основних завдань та функцій. 

- прозорість, забезпечення стабільного економічно 

обґрунтованого рівня тарифів, 

участь у обговоренні проекту регуляторного акта, 

надання пропозицій та зауважень. 

Витрати на 

отримання та оплату 

послуг, які надає 

відділ з питань 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Фастівської міської 

ради. 

Інтереси 

суб’єктів 

господарювання 

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів 

господарювання на отримання інформації про 

надання платних послуг закладами фізичної 

культури та спорту міста. 

Часові та грошові 

витрати, пов'язані з 

наданням закладами 

фізичної культури та 

спорту необхідних 

послуг. 

            Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного 

акту не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акту 

негативно можуть вплинути погіршення умов проживання населення, 

зменшення фінансових ресурсів і, як наслідок, відмова від платних послуг, які 

надаються Відділом. 

         Кількість наданих послуг визначити заздалегідь (навіть приблизно) 

неможливо. 

  

                     7.   Строк дії регуляторного акту 
         Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений у зв’язку з 

можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни 

чинного законодавства, інших необхідних випадках.    

  



                   8.   Показники ефективності регуляторного акту 
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акту 

передбачається за наступними критеріями: 

-           обсяг коштів, які надійдуть на рахунки Відділу від наданих платних 

послуг; 

-           кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акту; 

-           розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та\або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту; 

-           рівень поінформованості суб’єктів господарювання та\або фізичних осіб 

з основних положень акту, %; 

-           кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, яким надано 

платні послуги; 

-           тривалість надання послуг; 

-           кількість скарг на дії посадових осіб. 

  

           9.  Визначення заходів, за допомогою  яких буде здійснюватись 

відстеження результативності регуляторного акту 
         Відстеження результативності зазначеного регуляторного акту буде 

здійснюватися Відділом згідно аналізу надходжень від наданих платних послуг. 

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством 

строки, на врегулювання яких спрямована дія акту, проводитиметься базове 

відстеження результативності дії акту. 

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою 

оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене 

повторне відстеження результативності дії акту. 

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного 

відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, 

проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту. 

             

                          

 

              Директор 

    КП «Спортивний комплекс м. Гребінка»                       Ю.П. Копилов 
 


