
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
Про  затвердження  розміру  плати за  користування   реєстром   

документів дозвільного характеру в м. Кривому Розі 
 
 Відповідно до  вимог  статті 6  Закону  України   “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності”,  враховуючи  наказ Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 
18.04.2006 № 39  “Про Тимчасовий порядок формування, ведення та 
користування реєстром документів дозвільного характеру”, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 16.05.2006 за №558/12432, з метою 
врегулювання порядку користування реєстром документів дозвільного 
характеру суб”єктами господарювання та населенням, керуючись Законом 
України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  міська рада вирішила: 
 1.Затвердити розмір плати за користування реєстром документів 
дозвільного характеру в дозвільних центрах виконкому міськради: 
муніципальному бюро “Віза”, центрі консультаційних, узгоджувальних, 
дозвільних процедур “Діалог” ( додаток ). 
 

2. Плата за користування реєстром документів дозвільного характеру у 
повному обсязі спрямовується до спеціального фонду міського бюджету, як 
власні надходження бюджетної установи, та використовується  на покриття 
витрат, пов”язаних з організацією та наданням цих послуг. 

 
3. Муніципальному бюро “Віза”, управлінням економіки, розвитку 

підприємництва   та  загальному  відділу  виконкому    міської   ради     
(Павловська Л.Г.,  Харченко В.І., Рижкова І.О., Чорний В.А. ), редакції  
Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” (Штельмах В.В.),     
комунальному  підприємству   ТРК “Рудана”     ( Некрасова І.Ф.) забезпечити 
в 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста у 
засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому міської ради в 
мережі “Інтернет” у підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Розвиток 
підприємництва” про зміст даного  рішення  та введення його до реєстру 
документів виконкому міської ради. 

 
4. Муніципальному бюро “Віза” виконкому міськради  забезпечити 

виконання заходів щодо відстеження результативності даного регуляторного 
акта та офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій  міській комунальній 
газеті  “Червоний гірник” та на  офіційній сторінці в мережі Інтернет в 
термін, визначений чинним законодавством. 

 



5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міськради з питань регуляторної політики та підприємництва (Сиротюк С.В.), 
заступника міського голови – начальника управління розвитку 
підприємництва Подоплєлову Н.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Додаток  
        до проекту рішення міської 
ради 
                                                                                   
 

Розмір плати за  користування  
реєстром документів дозвільного характеру в м. Кривому Розі  

    

№ 
п/п Вид послуг Одиниця виміру 

Вартість 
надання 
послуг 
(грн.) 

1. Формування і видача інформації з 
реєстру 

Дані одного 
показника 

      0,80 

2. Формування і видача інформації з 
реєстру 

Дані по всіх 
показниках 

       2,40 

3. Пошук за неповними даними з 
видачею інформації з реєстру 

Дані по всіх 
показниках 

       2,90 

 
Примітка: 
Тарифи розроблені на підставі розрахункової калькуляції з надання 
комплексу інформаційно-обчислювальних послуг користувачам 
реєстру документів дозвільного характеру. 

 
 

Розрахункова калькуляція 
з надання комплексу інформаційно-обчислювальних послуг 
користувачам реєстру документів дозвільного характеру 

 
 Ця розрахункова калькуляція використовується для визначення розміру 
оплати  послуг за користування даними реєстру документів дозвільного 
характеру – єдиної автоматизованої загальнодержавної системи збирання, 



накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про документи 
дозвільного характеру або про відмову у їх видачі ( надалі – реєстр ). 
 Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, 
свідоцтво тощо, який дає суб”єкту господарювання право на провадження 
певних дій щодо здійснення господарської діяльності. 
 Надання інформації з реєстру здійснюється відповідно до Закону 
України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та 
Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром 
документів дозвільного характеру на підставі запиту будь-якої фізичної, 
юридичної особи або уповноважених ними осіб протягом п”яти робочих днів 
у вигляді довідки (форма запиту та зразок довідки встановлюється 
уповноваженими органами).             
 У калькуляції враховані витрати, які пов”язані  з прийняттям і аналізом 
запиту користувача, формуванням його формалізованого виду для пошуку 
інформації в базі даних реєстру, візуальним контролем знайденої інформації, 
формуванням і видачею довідок. Крім того, сюди входять витратні матеріали, 
відшкодування витрат на придбання комп”ютера - сервера реєстру в зв”язку з 
його зносом, витрати на його ремонт та технічне обслуговування, послуги 
зв”язку. 
 

Розрахунок складових частин витрат проводився з урахуванням таких 
показників:   

 Середній час  виконання  послуги  –  0,75 години ( 45 хвилин );  за 
неповними даними - 1,0  година ( 60 хвилин ); 

Баланс робочого часу в 2006 році –  250 днів х 7,98 годин = 1995 годин; 
Середньомісячний баланс робочого часу – 1995 годин : 12 місяців = 

166годин;  
Кількість показників реєстру – 3. 

1. Відшкодування витрат на   
придбання комп”ютера-сервера 
реєстру в зв”язку з його зносом:    
Вартість комп”ютера-сервера 
реєстру 
 

 
 
0,68 грн. 
 
7200,00 грн 
7200,00 грн х 25% = 1800,00 грн. 
1800,00 грн : 1995 год.х 0,75 год = 0,68 грн. 

   2. Витрати на технічне 
  обслуговування комп”ютера- 

     сервера реєстру:                                0,27 грн. 
     10 % від вартості комп”ютера- 

сервера реєстру                               7200,00 грн. х 0,10 = 720,00 грн. 
                                                                 720,00 грн : 1995 год. х 0,75 год. =  0,27 грн. 
 

3. Витратні матеріали:                   0,21 грн.+ 0,02 грн..= 0,23 грн.  
Заміна картриджа для принтера      
1 раз на місяць                                  46,00 грн. 
                                                            46,00 грн. : 166 год. х 0,75 год. = 0,21 грн. 



вартість паперу 1 пачка 
 ( 500 аркушів )                                  20,00 грн. 
за місяць 100 аркушів                       4,00 грн. : 166 год. х 0,75 = 0,02 грн. 

 
4. Витрати на послуги зв”язку:         0,27 грн. 
надання консультацій та повідом- 
лень користувачам по телефону 
( в межах України )                            0,054 грн. х 5 хвилин = 0,27 грн. 
                                                    
5. Поштові витрати на  
відправлення довідки користувачу:  0,08 грн.  +  0,0 75 грн. = 0,15 грн.  
Разом :                                           1,6 грн. 
 
6. Накладні витрати :                           1,6 грн. х 10%  = 0, 16 грн. 

 
Усього собівартість витрат :                                                    1,76 грн.  
 
 
7.  Рентабельність  ( 14 % ):                1,76 грн. х 14 % = 0,25 грн. 
 
8.  Податок на додану вартість :         1,76 грн. х 20 % = 0,35 грн. 

 
Усього витрат :                                                                     2,40 грн. 

 
Середня вартість надання послуги  
за одним показником реєстру              2,40 грн. : 3 показники  = 0,80 грн.          

 
 
  
 
 

АНАЛІЗ 
 

регуляторного впливу до проекту рішення міської ради 
“Про  затвердження   розміру  плати   за   користування 

реєстром   документів   дозвільного   характеру” 
 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного 
рішення, полягає у врегулюванні порядку користування реєстром 
документів дозвільного характеру відповідно до вимог статті 6 
Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності” та Тимчасового порядку формування, ведення та 
користування реєстром документів дозвільного характеру, 
затвердженого наказом Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006  №39. 

 



2. Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує державного регулювання  у зв’язку з тим, що згідно з 
Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” 
розмір плати за користування даними реєстру документів дозвільного 
характеру встановлюється органами місцевого самоврядування за 
погодженням із відповідним територіальним органом уповноваженого органу 
(представництво Державного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва у Дніпропетровській області). Тому визначена 
проблема потребує вирішення шляхом затвердження Криворізькою міською 
радою розміру плати за користування реєстром документів дозвільного 
характеру. 
 

3. Відповідно до статті 6 Закону  України “Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності” повноваження щодо встановлення розміру 
плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру 
надані органам місцевого самоврядування. До теперішнього часу регуляторні 
акти з зазначеної проблеми не приймались. 
 

4. У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта 
очікується врегулювання порядку користування реєстром документів 
дозвільного характеру та забезпечення якісного надання послуг.  
 
Сфера інтересів 

 
Вигоди Витрати 

Територіальна 
громада міста 

Розширення і спрощення 
можливості щодо 
користування реєстром 
документів дозвільного 
характеру 

Витрати, пов”язані  з 
отриманням довідки з 
реєстру в розмірі  2,40 
грн. (у разі формування 
та видачі інформації по 
всіх показниках) або 0,80 
грн. (за одним 
показником) 
 

Суб”єкти 
господарювання 
 

Підвищення інформованості 
суб”єктів господарювання про 
відомості, що внесені до 
реєстру документів 
дозвільного характеру; 
зменшення часових витрат для 
отримання даних з реєстру; 
дотримання принципу рівності 
прав суб”єктів 
господарювання; 
запобігання випадкам 
неофіційного стимулювання 

Витрати, пов”язані з 
отриманням довідки з 
реєстру документів 
дозвільного характеру  в 
розмірі 2,40 грн. (у разі 
формування та видачі  
інформації по всіх 
показниках) або 0,80 
грн.(за  одним 
показником)  



чиновників  з метою 
отримання даних з реєстру 
документів дозвільного 
характеру 
 

Органи 
місцевого 
самоврядування 

Прозорість, відкритість та 
доступність інформації про 
документи дозвільного 
характеру, як наслідок, 
підвищення довіри до місцевої 
влади; 
скорочення витрат, пов”язаних 
з організацією та наданням 
послуг, завдяки 
впровадженню плати за них 
 

Витрати, пов”язані з 
матеріально-технічним 
забезпеченням 
адміністраторів, 
уповноважених видавати 
довідки з реєстру 
документів дозвільного 
характеру   (в розмірі 378 
грн. за місяць) 

 
5. Метою  регуляторного акта є: 
- реалізація положень Закону України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності”; 
 - врегулювання порядку користування реєстром документів 
дозвільного характеру; 
 - оптимізація механізму одержання  усіма зацікавленими особами 
довідок про документи дозвільного характеру. 
 
 6. Порядок  встановлення   плати  за  користування  даними  реєстру 
визначено чинним законодавством. Альтернативним способом досягнення 
встановлених цілей є пропозиція відмовитись від введення в дію 
запропонованого регуляторного акта. У цьому випадку довідки, що             
підтверджують внесення відомостей про документи дозвільного характеру до 
реєстру (або відсутність таких відомостей) видаються усім зацікавленим 
особам безкоштовно, витрати, пов’язані з видачею зазначених довідок 
здійснюються за рахунок місцевого бюджету. 
 
 7. Способом досягнення встановлених цілей є прийняття 
запропонованого регуляторного акта “Про затвердження розміру плати за 
користування реєстром документів дозвільного характеру” оскільки 
запровадження даного регуляторного акта дозволить створити необхідні 
умови для забезпечення якісного надання  послуги. 
 
 8. З прийняттям цього регуляторного акта буде забезпечено  
врегулювання правових відносин щодо видачі та оплати послуг за 
користування реєстром документів дозвільного характеру між 
адміністратором, відповідальним за надання даних  та будь-якою фізичною, 
юридичною особою або уповноваженими ними особами. Кошти від плати за 



користування даними реєстру будуть використовуватись на покриття витрат, 
пов”язаних з організацією та наданням цих послуг. 
 
 9. Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки затвердженню 
запропонованого регуляторного акта. Неприйняття цього рішення негативно 
вплине на якість надання  послуг за  користування реєстром документів 
дозвільного характеру, так як  у місцевому бюджеті  відповідні  кошти на 
організацію зазначеного процесу не передбачені. 
 
 10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених 
цілей буде здійснено з найменшими втратами для населення, суб”єктів 
господарювання та держави. 
 

11. Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого 
регуляторного акта можуть бути кількісно визначені. Серед них: 

- створення сприятливих умов для надання якісних послуг   населенню; 
 - врегулювання порядку користування реєстром документів 
дозвільного характеру;                                
 - оптимізація механізму одержання населенням довідки з реєстру. 
 
 12. Виконання вимог регуляторного акта спричинить незначне 
збільшення витрат для суб”єктів господарювання та населення. 
 
 13. При  виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть 
впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть 
вноситися відповідні коригування. 

 
14. Строк дії запропонованого  регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками 
аналізу відстеження його результативності. 

 
15. Показник результативності головним чином –  створення умов для 

надання якісних послуг, врегулювання порядку користування реєстром 
документів дозвільного характеру. 

 
16. Результативність регуляторного акта буде  відстежуватися  після 

формування  єдиної автоматизованої загальнодержавної системи збирання, 
накопичення, обліку та надання відомостей про документи дозвільного 
характеру ( реєстру ) щоквартально,   шляхом  проведення аналізу діяльності 
муніципального бюро “Віза”. 

 
 
 

Розробник проекту та аналізу регуляторного впливу - муніципальне бюро “Віза” (тел.92-
13-77) 


