
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

постійної комісії з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту щодо регуляторного впливу                                                           

проекту рішення Корюківської міської ради 

«Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади» 

Розробник проекту регуляторного акта:  

- Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради. 

 

1. Проект регуляторного акта принципами державної 

регуляторної політики, встановленими статтею 4 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, 

передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки). 

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана 

послідовність регуляторної діяльності, проект відповідає цілям державної 

регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, проведені роботи з 

регуляторної процедури.  

Проект рагуляторного акта «Про Порядок залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади» розроблено 

з метою забезпечення виконання Закону України № 132-ІХ від 20.09.2019 

року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».  

Зниження відсотків пайової участі, а з 01.01.2021 року – скасування, 

покладене, зокрема, покращити інвестиційну привабливість України. 

На 2020 рік встановлено перехідний період, пайова участь буде 

сплачуватись виключно грошовими коштами за такими ставками: 

- для нежитлових будівель та споруд – 4% загальної кошторисної 

вартості будівництва об’єкта; 

- для житлових будинків – 2% вартості будівництва об’єкта, що 

розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 



житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, 

містобудування. 

Договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є 

дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання. 

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті рішення 

Корюківської міської ради «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади» відповідає потребам у 

вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх 

прийнятних альтернатив (їх відсутності). 

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії 

регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за 

рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян та держави. 

Включення даного проекту рішення до Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2020 рік Корюківської міської ради та 

оприлюднення у визначені законодавством порядку і строки свідчать про 

прозорість прийняття регуляторного акту та врахування громадської думки 

при його розробці та затвердженні.  

Таким чином, проект регуляторного акта - проект рішення 

Корюківської міської ради «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади» відповідає усім 

принципам державної регуляторної політики, встановленими статтею 4 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»,  а саме: доцільність, адекватність, ефективність, 

збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської 

думки. 

 

2. Проект регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з: 

Уведення в дію та реалізація «Порядку залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади» дасть можливість 

запровадити єдиний прозорий механізм розрахунку, сплати та використання 

пайової участі (внеску) замовника в створення й розвиток інфраструктури 

Корюківської міської ради, що дозволить створити сприятливі умови для 

розвитку громади. 



Виконання вимог рішення не потребує додаткових витрат коштів 

місцевого бюджету та витрат на контроль за його виконанням, а очікувані 

наслідки його дії не передбачають нанесення шкоди учасникам 

господарських відносин, навпаки, буде збільшено регламентацію їх прав і 

обов’язків. 

Проведеним аналізом регуляторного впливу, який було підготовлено 

до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень 

та пропозицій: 

- визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується 

розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, 

оцінено важливості цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема 

не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів чи діючих 

регуляторних актів з  можливим внесенням змін до них і потребує 

державного регулювання; 

- визначено очікувані результати прийняття запропонованого акта, 

у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів 

господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта; 

- визначено цілей державного регулювання та оцінено усі прийняті 

альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не 

передбачають безпосереднього державного регулювання господарських 

відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення 

встановлених цілей; 

- описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання 

визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта 

та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття 

запропонованого регуляторного акта, обґрунтовано доведено, що досягнення 

запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з 

найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, 

а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного 

акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або 

вигоди не можуть бути кількісно визначені; 

- оцінено можливість впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні 

особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу 

зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта; 

- обґрунтовано запропонований строк чинності регуляторного 

акта, визначено показники результативності регуляторного акта та визначено 



заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 

регуляторного акта в разі його прийняття. 

 

3. Узагальнений висновок 

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту щодо 

регуляторного впливу визначила, що проект регуляторного акта - проект 

рішення Корюківської міської ради «Про Порядок залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади» та аналіз його регуляторного акта відповідають вимогам ст. 4 

та ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

 

Голова постійної комісії                                                     С. МИЛЕЙКО 

«     » лютого 2020 року 


