
Аналіз регуляторного впливу проєкту регуляторного акта – проєкту  

рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради  

«Про затвердження Положення про надання платних послуг закладами 

культури Івано-Франківської міської територіальної громади у новій 

редакції»  

 

I.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання  

 

На виконання ст. 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 26 Закону України «Про культуру», постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на 

державній та комунальній формі власності» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493), постанови Кабінету Міністрів 

України від 02.12.2020р. №1183 «Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що 

не є орендою», наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

01.12.2015р. №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення 

вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на 

державній та комунальній формі власності» виникає необхідність 

затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури 

Івано-Франківської міської територіальної громади (далі – заклади культури) 

у новій редакції.  

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи Так Ні 

Громадяни + - 

Держава + - 

Суб’єкти 

господарювання 

+ - 

 

У зв’язку зі змінами у законодавстві та зростанням вартості енергоносіїв і 

комунальних послуг постало питання про перегляд затвердженого у 2016 

році Положення про платні послуги та вартості даних послуг з метою 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів.  

 

ІІ.Визначення цілей державного регулювання  
Цілями проєкту рішення є:  

- отримання додаткових джерел фінансування для покращення статутної 

діяльності закладів культури;  

- впорядкування цін на платні послуги, що надаються закладами культури;  

- спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення 

матеріально-технічної бази та інші видатки закладів культури.  



 

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

зазначених цілей  
Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проєктом 

регуляторного акта пропонується встановлення переліку та вартості платних 

послуг, що надаються закладами культури.  

 

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання: 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Прийняти рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про 

затвердження Положення про 

надання платних послуг закладами 

культури Івано-Франківської міської 

територіальної громади у новій 

редакції» 

Альтернатива 2 Не прийняти рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про 

затвердження Положення про 

надання платних послуг закладами 

культури Івано-Франківської міської 

територіальної громади у новій 

редакції» 

Альтернатива 3 Забезпечити прийняття рішення в 

іншій редакції 

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави: 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Забезпечить збільшення 

власних надходжень у 

закладах культури Івано-

Франківської МТГ  

Часові витрати, пов’язані 

з наданням закладами 

культури  необхідних 

послуг 

Альтернатива 2 Не забезпечить збільшення 

власних надходжень у 

закладах культури Івано-

Франківської МТГ 

Необхідним буде 

збільшення фінансування 

закладів культури з 

міського бюджету 

Альтернатива 3 Відсутні Процедура розробки 

регуляторного акту 

(витрати робочого часу 

спеціалістів пов’язані з 

підготовкою 

регуляторного акту) 



3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Забезпечить розширення 

переліку платних послуг, які 

можуть надаватися для 

громадян закладами культури  

Незначне збільшення 

фінансових витрат у 

зв’язку зі зміною тарифів 

на платні послуги, які 

надаються закладами 

культури 

Альтернатива 2 Не забезпечить розширення 

переліку платних послуг, які 

можуть надаватися для 

громадян закладами культури  

Обмежений перелік 

платних послуг, які 

можуть надаватися для 

громадян закладами 

культури  

Альтернатива 3 Відсутні Відсутні 

 

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Забезпечить можливість 

отримання ширшого 

переліку послуг від закладів 

культури  

Фінансові витрати за 

встановленими тарифами 

на платні послуги, які 

надаються закладами 

культури 

Альтернатива 2 Не забезпечить можливість 

отримання ширшого 

переліку послуг від закладів 

культури  

Фінансові витрати за 

встановленими тарифами 

на платні послуги, які 

надаються закладами 

культури 

Альтернатива 3 Відсутні 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 4 Альтернатива 1 дає можливість 

покращити фінансовий стан 

закладів культури, часткового 

покрити видатки, пов’язані з 



їхнім функціонуванням, 

утриманням та експлуатацією і 

більш раціонально 

використовувати бюджетні 

надходження 

Альтернатива 2 2 Альтернатива 2 залишає без 

змін перелік та вартість 

платних послуг, що надаються 

закладами культури, що у свою 

чергу зменшує суму 

потенційних фінансових 

надходжень 

Альтернатива 3 1 Альтернатива 3 передбачає 

необхідність розробки нового 

проєкту рішення, що 

відтерміновує розширення 

переліку платних послуг та 

встановлення нових тарифів 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 Проєкт рішення 

спрямований на 

встановлення 

переліку та 

вартості платних 

послуг, що 

надаються 

закладами 

культури згідно 

законодавства  

Фінансові 

витрати 

замовників на 

отримання 

платних послуг 

від закладів 

культури 

Часові витрати 

працівників 

закладів 

культури, які 

надають платні 

послуги будуть 

компенсовуватись 

фінансовими 

надходженнями 

від наданих 

послуг 

Альтернатива 2 Не прийняття 

проєкту рішення 

залишить без 

змін перелік та 

вартість платних 

послуг, що 

надаються 

закладами 

культури  

Надання меншого 

переліку платних 

послуг за не 

оновленими 

тарифами 

Не оновлені 

тарифи на 

надання платних 

послуг, що не 

дасть можливості 

раціоналізувати 

використання 

бюджетних 

коштів 



Альтернатива 3 Відсутні Процедура 

розробки 

регуляторного 

акту (витрати 

робочого часу 

спеціалістів 

пов’язані з 

підготовкою 

регуляторного 

акту) 

Альтернатива 

відтермінує 

прийняття 

проєкту рішення з 

потребою 

розробки нового 

проєкту, що 

відтермінує 

розширення 

переліку вартості 

платних послуг та 

оновлення 

тарифів  

 

Рейтинг Аргументи  щодо 

переваги обраної 

альтернативи/ причини 

відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акту 

Альтернатива 1 Дана альтернатива 

забезпечить збільшення 

власних надходжень у 

закладах культури, 

розширення та 

покращення видів 

платних послуг, надання 

можливості громадянам 

отримувати якісні 

послуги без значних 

фінансових витрат для 

задоволення їхніх 

культурних потреб  

Зміни у законодавстві та 

зростання вартості 

енергоносіїв і 

комунальних послуг 

Альтернатива 2 Дана альтернатива не 

забезпечить збільшення 

власних надходжень у 

закладах культури, 

розширення та 

покращення видів 

платних послуг, надання 

можливості громадянам 

отримувати якісні 

послуги без значних 

фінансових витрат для 

задоволення їхніх 

культурних потреб 

Зміни у законодавстві та 

зростання вартості 

енергоносіїв і 

комунальних послуг 



Альтернатива 3 Дана альтернатива 

відтермінує  збільшення 

власних надходжень у 

закладах культури, 

розширення та 

покращення видів 

платних послуг, надання 

можливості громадянам 

отримувати якісні 

послуги без значних 

фінансових витрат для 

задоволення їхніх 

культурних потреб 

Зміни у законодавстві та 

зростання вартості 

енергоносіїв і 

комунальних послуг 

 

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

проблеми.  
Заходи, необхідні для реалізації вказаних цілей: 

1) погодження проєкту рішення виконавчого комітету  

2) проведення відкритих громадських слухань 

3) прийняття проєкту рішенням виконавчого комітету  

4) здійснення заходів з опублікування рішення виконавчого комітету міської 

ради 

 

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 

Заклади культури надаватимуть платні послуги замовникам згідно зі 

статутною діяльністю за рахунок робочого часу працівників закладів 

культури з використанням матеріально-технічної бази закладів культури. 

Фінансові надходження від наданих послуг дозволять удосконалювати 

матеріально-технічне забезпечення кожного закладу. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного 

акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акта пропонується не обмежувати 

у часі. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного 

акта 
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступними критеріями:  

1. Обсяг коштів, які надійдуть на рахунок закладів культури від оплати за 

надані платні послуги.  



2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта.  

3. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, яким надано 

платні послуги.  

4. Кількість скарг на дії посадових осіб.  

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись 

відстеження результативності регуляторного акта  
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.  

Для відстеження використовуватимуться дані Департаменту культури  

міської ради.  

 

 

Директор Департаменту культури  

міської ради        Надія Загурська 


