
Аналіз  
регуляторного впливу до проекту рішення Гостомельської селищної  

ради про затвердження «Положення про організацію та проведення ярмаркових 

заходів, виїзної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території 

селища Гостомель» 

 

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 

Проект рішення Гостомельської селищної ради  про затвердження «Положення 

про організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель», (далі – проект 

рішення) розроблений Гостомельською селищною радою.  

Ці правила розроблені на підставі Законів України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоустрою території селища 

Гостомель та є обов’язковим до виконання усіма суб’єктами господарювання, що 

розташовані та здійснюють свою діяльність на території селища Гостомель. 

На об’єктах благоустрою на території селища Гостомель самовільне, без виконання 

умов цього Положення, встановлення торгових лотків, іншого обладнання та техніки для 

здійснення торговельної діяльності, надання послуг забороняється.   

Використання об’єктів благоустрою для проведення ярмаркових заходів, 

здійснення виїзної та виносної торгівлі і надання послуг у сфері розваг на території 

селища Гостомель допускається включно після повідомлення суб’єктами господарювання 

Інспекції з благоустрою виконавчого комітету селищної ради. 

Контроль за дотриманням даного Положення здійснюється інспекцією з 

благоустрою виконавчого комітету Гостомельської селищної ради, в окремих випадках 

підрозділами Національної поліції та іншими органами державної виконавчої влади. 

 

2. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати 

Розміщення та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель. Ярмарки поділяються на 

сезонні, святкові, за видами товарів, що реалізуються на ярмарках, ярмарки-виставки. 

Відповідно до чинного законодавства України та з метою створення належних умов для 

участі місцевих товаровиробників і суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність 

у сфері роздрібної торгівлі, проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі та 

надання у сфері розваг на території селища Гостомель, надання якісних послуг, 

налагодження взаємовигідних ділових контактів між суб’єктами господарювання, 

розроблено проекту «Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, 

виїзної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території селища 

Гостомель». 

 

3. Визначення цілей  

Метою даного регуляторного акту є розроблення проекту рішення про затвердження 

«Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель». 

Ліквідація торгівлі у невстановлених місцях з порушенням санітарно-

епідеміологічних вимог. Інформаційне забезпечення Гостомельської селищної ради про 

організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг та території селища Гостомель.  

 

4. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення  

зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу 

1. Визначення альтернативних способів 

Визначення альтернативи Опис альтернативи 



Відмова від регулювання Ця альтернатива є неприйнятною для 

Гостомельської селищної ради. Відмова від 

регулювання проблеми залишить 

невирішеними питання: розташування 

сезонних, святкових, за видами товарів, що 

реалізується на ярмарках, ярмарки-виставки 

Прийняття проекту рішення про 

затвердження «Положення про організацію 

та проведення ярмаркових заходів, виїзної 

та виносної торгівлі та надання послуг у 

сфері розваг на території селища 

Гостомель». 

 

Ця альтернатива є актуальною в ситуації, 

що склалася, досягає мети та завдань 

регулювання. 

 

2. Оцінка впливу на сфері держави 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Прийняття проекту рішення 

про затвердження 

«Положення про 

організацію та проведення 

ярмаркових заходів, виїзної 

та виносної торгівлі та 

надання послуг у сфері 

розваг на території селища 

Гостомель». 

 

Організація та проведення 

сезонної, виїзної, виносної 

торгівлі та ярмаркових 

заході, надання послуг у 

сфері розваг на території 

селища відповідно до 

чинного законодавства 

України. 

Володіння інформацією про 

проведення вищевказаних 

заходів на території селища. 

Процедура розробки 

регуляторного акту (витрати 

робочого часу спеціалістів, 

пов’язані з підготовкою 

регуляторного акту) 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Прийняття проекту рішення 

про затвердження  

«Положення про 

організацію та проведення 

ярмаркових заходів, виїзної 

та виносної торгівлі та 

надання послуг у сфері 

розваг на території селища 

Гостомель». 

 

Отримання можливості 

ознайомитись та придбати 

продукцію місцевих 

товаровиробників та 

сільгоспвиробників більш 

розширеного асортименту, 

за цінами нижче ринкових. 

Отримання якісних послуг в 

сфері побутових послуг, 

відпочинку та розваг. 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Прийняття проекту рішення 

про затвердження 

«Положення про 

організацію та проведення 

ярмаркових заходів, виїзної 

та виносної торгівлі та 

надання послуг у сфері 

розваг на території селища 

Гостомель». 

Дотримання вимог чинного 

законодавства в питаннях 

організації та прийняття 

участі у ярмаркових 

заходах. 

Інформація мешканців 

селища про провадження 

певного виду діяльності. 

Створення умов для 

Відсутні 



 реалізації своєї продукції на 

місцевому ринку. 

Налагодження 

взаємовигідних ділових 

контактів. 

 

 

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного Законодавства України, не 

потребує додаткових бюджетних витрат, після опублікування на сайті Гостомельської 

селищної ради, отримання пропозицій та зауважень підлягає затвердженню на засіданні 

сесії Гостомельської селищної ради та запровадженню в дію згідно діючому 

законодавству. 

5. Опис механізму, який пропонується застосувати для  

розв'язання проблеми та відповідні заходи 

Механізм та заходи, що забезпечують розв’язання визначеної проблеми та сприятимуть 

впорядкуванню торговельної діяльності, викладені в прийнятті проекту рішення про 

затвердження «Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та 

виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель». 

 

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі  

прийняття регуляторного акта 

Можливість досягнення цілей, передбачених в пункті 3 даного аналізу, у разі 

прийняття цього рішення, є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства. 

 

7. Визначення очікуваних результатів прийняття акта 

Після затвердження, Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, 

виїзної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території селища 

Гостомель, буде обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, 

незалежно від форм власності, які здійснюють торгівельну діяльність, надання послуг в 

сфері розваг на території селища Гостомель.  

 

8. Обґрунтування запропонованого строку дії 

Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний. Регуляторний акт може 

бути переглянуто у відповідності до змін законодавства України.  

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття. 

 

9. Визначення показників результативності акта 

Головними чинниками результативності прийняття прийняття проекту рішення про 

затвердження «Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та 

виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель» є: 

- кількість звернень, що надійшли від суб’єктів господарювання; 

- кількість наданих погоджень; 

- кількість скарг щодо виявлення порушень. 

 

10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися  

відстеження результативності акта 

Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом рішення, здійснюватиме 

виконавчий комітет Гостомельської селищної ради.  

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до 

набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності 

більшістю його положень. 



Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня 

набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися 

раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 

результативності цього акта. 

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено – відділ з благоустрою Гостомельської 

селищної ради (сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 Чемерис С.                            

тел. моб. (063) 462 48 01. 


