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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ 

Бориславської  міської ради  

«Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста 

Борислава у новій редакції» 

 
 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання 
 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням 

вимог статей 8, 9, 31-38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного 

акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308. 

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом 

прийняття регуляторного акту – рішення Бориславської  міської ради «Про затвердження  

Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку 

 інфраструктури  міста Борислава у новій редакції». 

Рішенням міської ради від 23.11.2012 року №774 «Про затвердження  Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку 

 інфраструктури  міста Борислава» було встановлено розмір пайової участі замовників для 

нежитлових будівель та споруд – 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва 

об’єкта, для житлових будівель – 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва 

об’єкта та норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта м.Борислава  у 

розмірі 4570 гривень за 1 квадратний метр. Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» встановлено граничний розмір пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів: для нежитлових будівель та споруд – 10 відсотків 

загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, для житлових будинків – 4 відсотки 

загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.  

Необхідність прийняття рішення про затвердження Порядку залучення, розрахунку 

розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Бориславва  

виникла у зв'язку з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з 

поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) 

об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, проведення 

робіт з благоустрою населених пунктів фінансується за рахунок коштів міського бюджету. 

Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території м. 

Борислава дають можливість зменшити витрати міського бюджету на відновлення 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити кошти від пайової 

участі на  благоустрій м. Борислава.   

Даний регуляторний акт розроблено з метою підвищення рейтингу інвестиційної 

привабливості міста, створення сприятливих умов як для об’єктів житлової, так і 

нежитлової забудови, в тому числі будівництва промислових об’єктів і як наслідок 

створення нових робочих місць, зменшення вартості новозбудованих квартир. Проектом 

рішення пропонується диференційований підхід до встановлення розміру пайової участі в 

залежності від площі забудови об’єкту будівництва (нежитлових будівель та споруд), а 

саме:  
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№ 

п/п 

Площа забудови об’єкту будівництва (м
2
): ставка K%: 

1 До 1000 м
2
 включно   5 

2 Від 1001 м
2   

до 3000 м
2
 включно   4 

3 Від 3001 м
2   

до 5000 м
2
 включно   3 

4 Від 5001 м
2   

до 7000 м
2
 включно   2 

5 Від 7001 м
2   

до 9000 м
2
 включно   1 

  6 Від 9 001 м
2 
 до  13 000 м

2
 включно 0,75  

 7 Від 13 001 м
2 
до 17 000 м

2
 включно  0,5  

  8 Від 17 001 м
2 
 до 21 000 м

2
 включно  0,45  

  9 Від 21 001 м
2
  до 30 000 м

2 
включно   0,3 

 10 Від 30 001 м
2 
і більше  0,15 

 

 

 

Групи, на які проект справляє вплив Так Ні 

Громадяни +  

Місцева влада +  

Субєкти господарювання +  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

ІІ.Цілі державного регулювання: 

 Головними цілями даного регулювання є: 

-забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста; 

-забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування створення та 

розвитку інфраструктури міста; 

- підвищення рейтингу інвестиційної привабливості міста; 

-комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території міста; 

-забезпечення сприятливих умов для добросовісної конкуренції в будівельній галузі. 

 

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей: 

 

1.Визначення альтернативних способів: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Залишення усього без 

змін 

Заглиблює проблему і не сприяє її вирішенню, може привести 

до зменшення надходжень до міського бюджету. 

Альтернатива2 

Обраний спосіб 

регулювання 

Відповідає потребам у вирішенні проблеми. Внесені зміни 

дадуть можливість збалансувати інтереси місцевої влади, 

громадян та суб’єктів господарювання. 

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 Оцінка впливу на сферу інтересів місцевої влади 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1- 

Залишення усього 

без змін 

- надходження до міського бюджету відсутні 
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Альтернатива 2 

Обраний спосіб 

регулювання 

 

-забезпечення надходжень до міського 

бюджету; 

-створення нових та реконструкція діючих 

об’єктів міської інфраструктури; 

-сприяння рівномірному розвитку 

інфраструктури по всій території міста; 

 

не 

передбачаються 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Залишення усього 

без змін 

відсутні сплата пайової 

участі 

відповідно до 

діючого 

рішення 

Альтернатива 2 

Обраний спосіб 

регулювання 

-врахування інтересів суб’єктів 

господарювання; 

-диференційований підхід до 

встановлення розміру пайової участі в 

залежності від площі забудови; 

-забезпечення сприятливих умов для 

добросовісної конкуренції в будівельній 

галузі. 

 

сплата пайової 

участі 

відповідно до 

запропоновано-

го проекту 

рішення 

 

 

Сумарні витрати за 

альтернативами 

Сума витрат 

Альтернатива 1 

Залишення усього без змін 

сплата пайової участі від загальної кошторисної 

вартості будівництва об’єкта: 

5% - для нежитлових будівель та споруд; 

2% - для житлових будинків. 

Альтернатива 2 

Обраний спосіб регулювання 

 

сплата пайової участі від загальної кошторисної 

вартості будівництва об’єкта: 

- 2% - для житлових будинків; 

 

№ 

п/п 

Площа забудови об’єкту 

будівництва (м
2
): 

ставка K%: 

1 До 1000 м
2
 включно   5 

2 Від 1001 м
2   

до 3000 м
2
 

включно   

4 

3 Від 3001 м
2   

до 5000 м
2
 

включно   

3 

4 Від 5001 м
2   

до 7000 м
2
 

включно   

2 

5 Від 7001 м
2   

до 9000 м
2
 

включно   

1 

  6 Від 9 001 м
2 

 до  13 000 м
2
 

включно 

0,75  
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 7 Від 13 001 м
2 

до 17 000 м
2
 

включно  

0,5  

  8 Від 17 001 м
2 

 до 21 000 м
2
 

включно  

0,45  

  9 Від 21 001 м
2
  до 30 000 м

2 

включно   

0,3 

 10 Від 30 001 м
2 

і більше  0,15 

 

 

 

 

3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (замовників                

будівництва) 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро  Разом 
Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання, 

одиниць 

0 10 28 131 169 

Питома вага 

групи у 

загальній 

кількості, 

відсотків 

0 5,9 16,6 77,5 100% 

 

 

 

 

 

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг 

результативнос-

ті  

Бал 

результати

-вності  

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 

Залишення усього 

без змін 

1 Не забезпечує досягнення цілей регулювання, 

проблема продовжить існувати 

Альтернатива 2 

Обраний спосіб 

регулювання 

4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть 

досягнуті. Внесені зміни та доповнення дадуть 

можливість збалансувати інтереси місцевої влади, 

громадян та суб’єктів господарювання. 

 

Рейтинг  Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи, 

причини відмови від 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого регуляторного 
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альтернативи акта 

Альтернатива 1 

Залишення усього 

без змін  

Аргументи щодо переваги 

відсутні. Відмова від цієї 

альтернативи дозволить 

реалізувати поставлені цілі 

Х 

Альтернатива 2 

Обраний спосіб 

регулювання 

Причини для відмови відсутні.  

Прийняття зазначених змін та 

доповнень забезпечить 

досягнення визначених цілей 

регулювання 

Найбільш значимим зовнішнім 

фактором є зміни чинного 

законодавства України, що 

можуть призвести до 

недоцільності застосування у 

подальшому регуляторного акта, 

або необхідності внесення змін 

до нього. 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми  

- прийняття рішення Бориславської міської ради «Про затвердження Положення про 

порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури міста Борислава у новій редакції»; 

-  застосування диференційованого підходу до встановлення розміру пайової участі в 

залежності від площі забудови об’єкта. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 

повинні проваджувати або виконувати ці вимоги: 

Можливість виконання вимог регуляторного акта є цілком реальною. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо регуляторного акта є 

високим. З цією метою рішення буде оприлюднене в народному  часописі «Нафтовик 

Борислава» та розміщено на офіційному сайті міської ради. 

 

VІІ. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта  

         Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта необмежений, але в разі 

прийняття нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання, регуляторний акт 

буде переглянуто. 

 

VІІІ.Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

- кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури 

м.Борислава; 

- надходження до міського бюджету коштів від пайової участі; 

- наявність судових справ. 

 

ІХ.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта: 

           Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до 

вищезгаданих показників за відповідний період.  

Базове відстеження: протягом першого року дії даного рішення. 

Повторне відстеження: через 1 рік після проведення базового відстеження. 

Періодичні відстеження: один раз на кожні три роки з дня закінчення повторного 

відстеження результативності регуляторного акта. 
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           Термін обговорення проекту 1 місяць з дня його оприлюднення. 

 

            Пропозиції щодо проекту даного регуляторного акту та аналізу його регуляторного 

впливу просимо направляти в письмовій формі за адресою: м. Борислав, вул. Шевченка 42, 

каб.22, відділ економіки та торгівлі Бориславської міської ради,тел. 5-42-75 або 5-42-64. 

 

 

 

Начальник відділу економіки та торгівлі                                         Л.Попель 

 

          


