
Аналіз регуляторного впливу 
щодо обґрунтування регуляторного акта – проекту рішення 

Криворізької міської ради “Про затвердження Положення про 
паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі” 

 
 
1. Визначення та аналіз проблем, які пропонується розв’язати 

шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінка важливості цих проблем. 

На теперішній час діє рішення міської ради від 28.02.2007 № 907 
“Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у    
м. Кривому Розі”, яке  визначає порядок проходження, організації, 
функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту і  
справляння  збору  за  паркування  відповідно до Законів України „Про 
систему оподаткування”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про 
автомобільні дороги”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Декрету 
Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”. 

Проблема, яку планується розв’язати за допомогою введення в дію 
нового рішення Криворізької міської ради “Про затвердження Положення 
про паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі”, полягає в тому, 
що діюче рішення від 28.02.2007 №907 не впорядковує функціонування 
службових парковок, платних стоянок та стоянок легкових таксі. Новим 
регуляторним актом передбачено порядок стягнення сплати за паркування 
автотранспорту з потенційних платників збору за паркування.  

З метою стабілізації роботи місць паркування, розташованих  у місті, 
максимального забезпечення їх зайнятості та збільшення надходжень до 
місцевого бюджету планується надати право експлуатації платних 
парковок та стоянок таксі суб’єктам господарювання виключно на 
конкурсних засадах, також призначити робочий орган щодо регулювання 
діяльності у сфері паркування транспортних засобів, який здійснюватиме 
визначення, підготовку введення в експлуатацію місць паркування, 
організаційно-методичне та інформаційне супроводження операторів. 

До розробки та дослідження методів вирішення проблем були 
залучені суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи, які 
займаються зазначеною діяльністю. Ними надано інформацію про 
показники господарської діяльності  та пропозиції щодо вдосконалення 
методів регулювання. 

На підставі всебічного аналізу обставин, які склалися у галузі 
надання послуг щодо паркування у місті, та пропозицій учасників ринку 
було запропоновано зазначений регуляторний акт. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 
регулювання. 
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Якщо не запровадити цей регуляторний акт у сфері паркування 

транспортних засобів, то це може призвести до появи значної кількості 
стихійних, нелегальних місць паркування, що забезпечить зниження 
безпеки дорожнього руху, пропускної спроможності проїжджих частин на 
території міста, недоотримання надходжень до міського бюджету від збору 
за паркування. 

  
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта. 
Внесення змін до діючого рішення міської ради від 28.02.2007 №907  

не дозволить вирішити питання справляння збору за паркування з 
власників службових парковок, платних стоянок, стоянок легкових таксі та 
залучити на конкурсних засадах суб’єктів господарювання  - операторів 
паркування, які здійснюватимуть експлуатацію місць паркування. 

 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття 

запропонованого регуляторного акта, розрахунок очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання , громадян та держави внаслідок дії 
регуляторного акта. 

Застосування норм та правил, які запропоновано у проекті рішення, 
надасть можливість: 
          - створити економічні умови для подальшого розвитку цієї галузі 
господарської діяльності; 
          - покращити естетичний вигляд та благоустрій міста; 
          - збільшити надходження коштів до місцевого бюджету від збору за 
паркування за рахунок покращення контролю щодо справляння цього 
збору та збільшення кількості місць паркування; 
          - суб’єктам господарювання здійснювати експлуатацію місць 
паркування; 
          - забезпечити належний контроль за місцями паркування 
автотранспорту в місті. 
 
№ 
з/п 

Показник Витрати Роки 
2008 2009 2010 2011 2012 

Сфера інтересів держави 
1. Покращення 

ситуації шляхом 
збільшення 
надходжень 
збору за 
паркування  
(тис. грн.) 

Безкоштовно 

210 235 255 275 300 
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2. Покращення 

іміджу 
державної влади 

Безкоштовно Повне виконання законів України 
щодо паркування 

Сфера інтересів підприємців 
 
3. Спрощення доз-

вільної системи 
та системи по-
годжень у сфері 
надання послуг 
паркування 

Безкоштовно Надання комунальному 
підприємству  повноважень щодо 
підготовки введення в 
експлуатацію місць паркування 

Сфера інтересів громадян 
4. Благоустрій 

місць 
паркування, 
покращення 
естетичного 
вигляду міста 
 

Безкоштовно Належний контроль за 
дотриманням законодавства щодо 
благоустрою, паркування та 
будівництва 

         
 
5. Визначення цілей державного регулювання. 
Метою досягнення цілей регуляторного акта є врегулювання 

відносин між власниками парковок та платниками збору за паркування 
транспортних засобів, упорядкування паркування транспортних засобів на 
вулицях та майданах, упровадження єдиної загальноміської політики з 
питань організації і контролю розвитку парковок, сучасних методів їх 
організації. 

Прийняття регуляторного акта сприятиме  розвитку підприємництва, 
дозволить поліпшити стан та забезпечити контроль у сфері надання послуг 
щодо паркування та благоустрою міста, що, в свою чергу, підвищить 
рівень довіри громадян до влади. 

 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних 

способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не             
передбачають безпосереднього державного регулювання господарських 
відносин. 

Альтернативою запропонованому регуляторному акту є збереження 
діючого регуляторного акта, проте це не забезпечить сталого надходження 
до місцевого бюджету  збору за паркування. 

Іншою альтернативою є природній розвиток мережі парковок, що 
спричинить появу неконтрольованих парковок, виникнення  порушень 
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чинного законодавства і, як наслідок, погіршення вигляду міста та 
підвищення небезпеки для  його громадян. 
 

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
визначених цілей. 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш 
доцільним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію 
регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням 
Криворізької міської ради відповідно до Законів України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про дозвільну систему в господарській 
діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”. Лише у такий спосіб 
можна вирішити зазначені проблеми найкращим чином, враховуючи 
інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави. 

 
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Вищезазначені проблеми планується розв’язати шляхом 

затвердження нового Положення про паркування транспортних засобів у 
м. Кривому Розі рішенням міської ради, яке підлягає оприлюдненню в 
міській комунальній газеті “Червоний гірник”. 

Ефективність регуляторного акта буде оцінюватися за результатами 
відстеження динаміки надходжень збору за паркування до міського 
бюджету, впровадження сучасних методів організації місць паркування, 
покращення естетичного вигляду міста. 

 
9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Затвердження цього регуляторного акта надасть можливість органам 

місцевої влади покращити благоустрій міста, збільшити надходження до 
бюджету, задовольнити підприємницький інтерес до цього виду 
господарської діяльності, сприяти вирішенню завдань із підвищення 
можливостей усіх суб’єктів господарювання в забезпеченні потреб у 
паркуванні, залучення інвестицій у його розвиток для досягнення сталих 
економічних умов. 

 
10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з 

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

Впровадження  проекту рішення  дасть можливість: 
- залучити суб’єктів господарювання для експлуатації місць 

паркування; 
          - створити  сприятливі економічні умови для розвитку надання 
послуг із паркування у місті; 
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          - задовольнити потреби територіальної громади у покращенні 
благоустрою міста; 

- органам місцевого самоврядування координувати дотримання 
чинного законодавства щодо паркування та отримання збору за нього. 

 
         11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені. 
 

Уведення в дію нового Положення про паркування транспортних 
засобів у м. Кривому Розі дозволить підвищити відповідальність суб’єктів 
господарювання - операторів, які надають послуги з паркування, за якість 
послуг перед споживачами, забезпечити захист естетичних потреб 
громадян, а також власників автотранспорту від необґрунтованого 
збільшення цін на надання послуг з паркування.  

Виконання вимог рішення дозволить місцевим органам влади 
об’єктивно оцінювати ситуацію на ринку надання послуг з паркування. З 
метою створення сприятливих умов для громадян та суб’єктів 
господарювання будуть своєчасно вноситися відповідні зміни до цього 
рішення. 

 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються 
органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх. 

Уведення в дію цього регуляторного акта дозволить створити 
сприятливі умови для розвитку діяльності щодо надання послуг з 
паркування, впровадження нових технологічних рішень  для   організації 
місць паркування, підвищення безпеки дорожнього руху та покращення їх 
естетичного вигляду. Паркування стане більш доступним для місцевого 
бізнесу, що, в свою чергу,  стимулюватиме розвиток підприємництва міста. 

Впровадження цього рішення та контроль за його виконанням не 
потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.  

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію 

запропонованого регуляторного акта. 
Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію 

регуляторного акта, будуть зміни: 
- чинного законодавства у сфері місцевих податків та зборів, 

паркування, благоустрою тощо; 
- розмірів збору за паркування. 
Зазначені чинники мають значний вплив на результативність 

запропонованого регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний 
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моніторинг їх оцінки, за результатами якого до запропонованого 
регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення їх 
негативного впливу. 
 

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного 
акта. 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений за 
умови відсутності внесення змін у законодавство щодо сфери паркування, 
місцевих податків та зборів. Протягом його дії передбачається створити: 
 -   належні умови для подальшого розвитку паркувального бізнесу в місті; 
 -   сприятливий інвестиційний клімат. 
 

15. Визначення показників результативності регуляторного 
акта. 

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта 
визначено наступні показники: 

- сталість або збільшення кількості місць паркування та суб’єктів 
господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері надання 
послуг з паркування або за її допомогою; 
          - збільшення розміру надходжень до міського бюджету від збору за 
паркування. 
 
 
№ 
з/п 

Показник Роки дії регуляторного акта 
2008 2009 2010 2011 2012 

Сфера інтересів держави 
1. Кількість місць паркування 7 8 9 10 11 
2. Обсяг надходжень збору за 

паркування, тис. грн./міс. 17,5 19,6 21,25 22,9 25,0 

Сфера інтересів підприємців 
3. Кількість суб’єктів госпо-

дарювання, які здійснюють 
господарську діяльність у 
сфері надання послуг з 
паркування, од. 

5 7 9 11 13 

Сфера інтересів громадян 
4. Благоустрій місць 

паркування, покращення 
естетичного вигляду міста 

Шляхом належного контролю за 
дотриманням чинного законодавства 
щодо благоустрою, Правил 
дорожнього руху та цього порядку 

5. Зручність користування 
місцями паркування 

Шляхом впровадження сучасних 
методів організації місць паркування 
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16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта в разі його 
прийняття. 

У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності  
регуляторного акта необхідно використовувати виключно статистичні дані, 
базове відстеження буде здійснено через шість місяців після набрання  
його чинності. 

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття 
чинності регуляторного акта, якщо рішенням міської ради не буде 
встановлено більш ранній термін. За результатами  буде можливо 
порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення 
неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом 
внесення відповідних змін до регуляторного акта. 

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, 
починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження 
результативності, з метою дотримання  законодавства з питань надання 
послуг із паркування. 
 

Розробник проекту рішення – відділ транспорту і зв’язку 
виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб.№№ 
151, 155, тел. 74-70-49, 74-24-41). 
 
 


