
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  

до проекту рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

«Про затвердження тарифу на надання послуг за користування торговими 

місцями ринку,  які надаються КП «Привокзальний ринок міста Гребінки 

Полтавської області» 

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, постанови Кабінету Міністрів України  від 5.03 2009 

року № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду 

торгових приміщень (площ) у торгових об’єктах , на ринках з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної 

кризи», Указу Президента України від 23.05. 2001 року    № 334 «Про заходи 

щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів», відповідно вимогам Постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2009 № 868 «Деякі питання організації діяльності 

продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків». Відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», комунальне підприємство 

підготувало та надало у виконком Гребінківської міської ради нові 

розрахункові матеріали розмірів тарифів на послуги за користування торговими 

місцями. 

1.Опис проблеми. 

       Проблема, яка буде розв'язана внаслідок прийняття регуляторного акту, 

полягає у неможливості надання старих послуг на території КП 

«Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської області» у зв'язку з його 

збитковістю внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати, підняття цін на 

електроенергію.                                       

       Діючий рівень тарифів на послуги за користування торговими місцями 

ринку, надання платних послуг ринку не дозволяє покривати витрати 

підприємства на утримання діючих та облаштування нових торгових місць.                            

Наводячи вищезазначене, виникає потреба розробити та затвердити 

нормативно-правовий акт, який би дозволив підприємству привести у 

відповідність до вимог чинного законодавства тарифи на послуги з утримання 

торговельних  місць.      

       На підставі звернення комунального підприємства КП «Привокзальний 

ринок міста Гребінки Полтавської області», розроблений проект рішення 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради «Про встановлення тарифів 

на оплату послуг, які  надає КП «Привокзальний ринок міста Гребінки 

Полтавської області», яким передбачається встановлення тарифу на новому 

рівні. 



2. Мета та завдання регулювання. 

 

Метою розробки та впровадження даного проекту рішення є: 

- встановлення тарифів на послуги користування торговими місцями на рівні 

фактичних економічно обґрунтованих витрат виходячи з 1 кв. м.; 

- стабілізація фінансового стану комунального підприємства, своєчасна виплата 

заробітної плати працівникам даного підприємства; 

- своєчасність розрахунків комунального підприємства «Привокзальний ринок 

міста Гребінки Полтавської області» за спожиті енергоносії, обов'язкові 

платежі; 

- упорядкування правовідносин між фізичними особами та 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 розмірів 

тарифів на послуги за користування торговими місцями, що надає КП 

«Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської області», які реально 

відповідають фактичній собівартості. 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде забезпечено 

беззбиткову діяльність комунального підприємства.  

4. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту. 

Альтернативою цьому регуляторному акту може бути: 

      1-й - залишити діючі розміри ставок ринкових послуг, згідно рішення 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.04.2016 р., що 

суперечить чинному законодавству. 

     2-й - прийняття нових розмірів тарифів на послуги за користування 

торговими місцями, розрахованих підприємством. Перевагою вибраного 

способу регулювання є те, що в даному випадку формуються економічно 

обґрунтовані тарифи на послуги КП «Привокзальний ринок міста Гребінки 

Полтавської області», виходячи із необхідних витрат на їх надання. В 

результаті цього буде забезпечено: беззбиткова робота підприємства та 

зменшення скарг з боку продавців, що здійснюють торговельну діяльність на 

ринку міста.  

5. Аналіз вигод та витрат. 

Застосування тарифу, який пропонується встановити, дозволить КП 

«Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської області» 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 – забезпечити розвиток 

матеріально-технічної бази підприємства. 



Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:  

Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Інтереси суб'єктів 

господарювання, 

фізичних осіб 

забезпечення належних умов для 

здійснення продажу товарів 

Збільшення витрат на оплату 

послуг 

Інтереси 

підприємства, що 

надає даний вид 

послуг 

Забезпечення підприємства доходами, 

які нададуть можливість стабілізувати 

його фінансово-економічний стан, 

своєчасну виплату заробітної плати 

працівникам 

Збільшення витрат на 

оформлення договорів оренди 

торгових місць та 

упорядкування торгівельної 

діяльності 

 

6. Очікувані результати. 

Введення в дію нових тарифів на послуги за користування торговельними 

місцями, що надаються КП «Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської 

області» дозволить забезпечити захист споживачів від необґрунтованого 

підвищення вартості послуг при одночасному врахуванні інтересів 

підприємства. Розмір нових тарифів дозволить відшкодувати фактичні витрати 

комунального підприємства для здійснення господарської діяльності та 

забезпечити його рентабельну роботу.  

7. Строк дії акту. 

Строк дії регуляторного акту пропонується встановити на невизначений термін 

до чергового перегляду рівня тарифів на послуги цього підприємства.  

8. Показники результативності регуляторного акту. 

1.Упорядкування торговельних місць на ринку, можливість здійснення 

щоденного моніторингу діяльності ринку . 

2.Фінансова стабілізація роботи комунального підприємства. 

3.Наявність коштів для проведення своєчасних розрахунків за спожиті 

послуги.  

9. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного 

акту 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 акту, шляхом проведення 

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Основним способом відстеження результативності регуляторного акту, стане 

визначення суми збільшення доходів комунального підприємства 



«Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської області» від надання 

торгових місць; 

Виконавець відстеження результативності : 

- комунальне підприємство «Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської 

області». 

 

          

  

 

 

 

 


