
   АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення міської ради Про внесення змін до рішення від 15.12.2017р. 

№383-17" Про затвердження Порядку надання поворотної або безповоротної 

допомоги фінансової допомоги підприємствам" 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання  

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно 

до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України з метою 

врегулювання механізму перерахування та використання коштів, передбачених 

у міському бюджеті для надання безповоротної фінансової допомоги 
комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров`я. 

2. Цілі регулювання  

Фінансова допомога комунальним некомерційним підприємствам 

охорони здоров`я надається з метою запобігання збитковості, на покриття 

(відшкодування) витрат комунальним некомерційним підприємствам охорони 

здоров`я, які виникають в процесі господарської діяльності, у разі якщо такі 

витрати не покриваються доходами підприємств.  

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей  

3.1 Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи 

 

 

Опис альтернативи 

 

Альтернатива 1 

Прийняття рішення «Про 

внесення змін до рішення від 

15.12.2017р. №383-17" Про 

затвердження Порядку 

надання поворотної або 

безповоротної допомоги 

фінансової допомоги 

підприємствам"» 

 

Визначить механізм надання безповоротної фінансової допомоги 
комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров`я 

Альтернатива 2 

Неприйняття рішення «Про 

внесення змін до рішення від 

15.12.2017р. №383-17" Про 

затвердження Порядку 

надання поворотної або 

безповоротної допомоги 

фінансової допомоги 

Не забезпечує врегулювання ситуації, оскільки відсутній механізм 

надання безповоротної фінансової допомоги комунальним 

некомерційним підприємствам охорони здоров`я 



підприємствам"» 

 

3.2 Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування 

 

Вид альтернативи 

 

Вигоди 

 

 

Витрати 

Альтернатива 1 

 

Забезпечує врегулювання ситуації Будуть виконані 

повноваження органу 

місцевого 

самоврядування щодо 

вжиття заходів з 

запобігання 

збитковості, на 

покриття 

(відшкодування) 

поточних витрат 

комунальним 

некомерційним 

підприємствам 

охорони здоров`я, які 

виникають в процесі 

господарської 

діяльності, у разі якщо 

такі витрати не 

покриваються 

доходами підприємств 

Альтернатива 2 Унеможливлює виконання повноважень органу 

місцевого самоврядування та визначення 

механізму надання фінансової допомоги 

підприємствам 

Відсутні. 

Альтернатива є 

неприйнятною 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми  

Фінансова допомога комунальним некомерційним підприємствам 

охорони здоров`я на безповоротній основі надається враховуючи такі критерії 

одержувача: 

 

обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у 

тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем 

фінансової підтримки, та погодженого фінансовим управлінням виконавчого 

комітету  міської ради та міським головою і заступником міського голови, 

відповідно до розділу їх функціональних обов`язків; 



 фінансового плану комунальних некомерційних підприємств на 

поточний рік; 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту  

Цілі прийняття спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з 

покриттям (відшкодуванням) поточних витрат комунальним некомерційним 

підприємствам охорони здоров`я, які виникають в процесі господарської 

діяльності, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємств. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.  

 

Сприяння міської влади в наданні фінансової допомоги комунальним 

некомерційним підприємствам охорони здоров`я дасть можливості виконання 

підприємствами своїх фінансових зобов’язань. 

 

7. Строк дії регуляторного акту  

Строк дії акту один рік (бюджетний).  

 

8. Показники результативності регуляторного акту 

 Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за критерієм  щодо здійснення повноцінної господарської 

діяльності підприємств, звітування про ефективно використані кошти.  

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту  

Цільові групи та строки проведення відстеження: 

 базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності 

рішення; 

 повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання 

чинності рішення.  

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання 

чинності рішення. 

 

 

 

Заступник міського голови- 

Начальник фінансового управління                                           В. Сусаніна 


