
Аналіз регуляторного впливу  

проєкту рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

«Про затвердження умов інвестиційного конкурсу  по залученню 

інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з 

адміністративно-побутовим будинком на вулиці Гетьмана Мазепи 

 в м.Івано-Франківську» 

 

І. Визначення проблеми 
 

Проблема у недостатньому фінансуванні соціально-економічної, 

культурної галузі, розвитку спорту та створення сприятливих умов для 

збереження здоров’я населення,  пріоритету здорового способу життя, 

організації дозвілля населення міста. 

Проблема може бути вирішена шляхом створення сприятливих умов для 

впровадження інвестиційної діяльності та запровадження відкритих 

економічних методів залучення додаткових коштів для виконання програм 

соціально-економічного, культурного  розвитку міста Івано-Франківська. 

 

II. Цілі державного регулювання 
 

Регуляторний акт спрямований на максимальне приведення умов 

залучення додаткових коштів для будівництва тенісних кортів з 

адміністративно-побутовим будинком на вулиці Гетьмана Мазепи в м.Івано-

Франківську. 
 

III. Визначення та оцінка альтернативних 

 способів досягнення цілей 
 

Існує два способи досягнення  цілей регулювання: 

Вид  

альтернативи  

Опис альтернативи  

Альтернатива 1. 

Надання 

будівельній 

компанії дозволу 

на будівництво 

шляхом 

переговорів  

Регулювання присутнє. Однак,  воно ускладнює прозорість 

щодо вибору будівельної компанії - інвестора. 

Позитив – скорочення термінів будівництва та передачі 

Об’єкта інвестування - тенісних кортів з адміністративно-

побутовим будинком на вулиці Гетьмана Мазепи в м.Івано-

Франківську комунальну власність. 

 

Альтернатива 2. 

Обраний спосіб 

регулювання – 

проведення 

інвестиційного 

конкурсу 

Забезпечує прозорість у виборі будівельної компанії - 

інвестора. 

Негатив – ускладнює терміни будівництва Об’єкта 

інвестування - тенісних кортів з адміністративно-

побутовим будинком на вулиці Гетьмана Мазепи в 

м.Івано-Франківську та створення на базі збудованого 

Об’єкта інвестування  школи тенісу/тенісного клубу з 

метою надання послуг з формування навичок гри в теніс, 

підготовки до професійної тенісної діяльності, 

оздоровлення, фізичного розвитку населення, а також 

безоплатного користування комунальними закладами в 

галузі освіти, молодіжної політики та спорту збудованим 



Об’єктом інвестування. 

 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, органів місцевого 

самоврядування. 
 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

 
Скорочення термінів будівництва  

Витрати, пов’язані 

з 

оплатою послуг на 

отримання 

технічних умов та 

отримання дозволу 

на початок 

будівельних робіт.  

Альтернатива 2. 

 

Створення сприятливих умов для  

впровадження інвестиційної 

діяльності. 

 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. 

 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. Збільшення конкурентноздатності Відсутні 

Альтернатива 2. 

 

Збільшення конкурентоздатності. 

Вплив на інновації та розвиток. 
Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян. 
 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Скорочення термінів будівництва та 

та створення на базі збудованого 

Об’єкта інвестування  школи 

тенісу/тенісного клубу з метою 

надання послуг з формування 

навичок гри в теніс, підготовки до 

професійної тенісної діяльності, 

оздоровлення, фізичного розвитку 

населення, а також безоплатного 

користування комунальними 

закладами в галузі освіти, 

молодіжної політики та спорту 

збудованим Об’єктом інвестування. 

Відсутні 

Альтернатива 2. 

 

Забезпечення прозорості у виборі 

будівельної компанії - інвестора. 

Вплив на отримання інформації 

споживачами та їх захист. 

Відсутні 



 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності (за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

 

Альтернатива 1. 

 

 

2 

Вирішення в найкоротші терміни 

проблеми сприятливих умов для 

збереження здоров’я населення,  

пріоритет здорового способу 

життя, організація дозвілля 

населення міста. 

 

Альтернатива 2. 

 

3 

Проблема створення сприятливих 

умов для збереження здоров’я 

населення,  пріоритет здорового 

способу життя, організація 

дозвілля мешканців міста буде 

існувати до покращення 

економічної ситуації в  державі. 
 

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

проблеми 

Проведення інвестиційного конкурсу  по залученню інвестора до 

інвестиційного проекту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-

побутовим будинком на вулиці Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську». 
 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати 

або виконувати ці вимоги 

 

Запровадження даного регуляторного акта не спричинить додаткових затрат 

уповноважених структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку 

дії регуляторного акта 

Строк дії пропонується необмежений, до моменту покращення 

економічної ситуації в державі.  

 

VIII. Визначення показників результативності 

 дії регуляторного акта 

Запровадження відкритих економічних методів залучення 

додаткових коштів для виконання програм соціально-економічного  розвитку 

міста Івано-Франківська, створення сприятливих умов для впровадження 



інвестиційної діяльності. Відстеження результативності дії зазначеного 

регуляторного акта передбачається за наступним критерієм: 

-кількість залучення додаткових коштів для будівництва тенісних 

кортів з адміністративно-побутовим будинком на вулиці Гетьмана Мазепи в 

м.Івано-Франківську; 

-кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія 

регуляторного акта. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Рекомендований  строк повторного дослідження – 1 рік після 

набрання чинності рішення. 

 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

Для участі у проведенні відстеження залучено управління 

капітального будівництва міськвиконкому та управління економічного та 

інтеграційного розвитку. 

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі 

статистичних даних управління капітального будівництва міськвиконкому та 

управління економічного та інтеграційного розвитку. 

 

 

 

 

    Начальник Управління капітального  

 будівництва Івано-Франківської міської ради                     Роман  ГАЛІПЧАК                                     

 


