
П О В ІД О М Л Е Н Н Я

про оприлю днення проєкту регуляторного акта -  проєкт ріш ення  
м іської ради «П ро встановлення туристичного збору на території 

Б аш танської м іської територіальної гром ади» та аналізу його

регуляторного впливу

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року 
№°1160-^ та Методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої 
постановою України від 11.03.2004 №308, з метою одержання зауважень та 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, фінансовий відділ Баштанської 
міської ради повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акта 
«Про встановлення туристичного збору на території Баштанської міської 
територіальної громади».

Основною метою розроблення документа є встановлення ставки 
туристичного збору на території Баштанської міської ради територіальної 
громади у відповідності до Податкового кодексу України та з урахуванням 
вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

Розробником зазначеного проєкту регуляторного акта є фінансовий 
відділ Баштанської міської ради.

Строк отримання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного 
акта становить 1 (один) місяць з дня його оприлюднення в друкованих ЗМІ.

З аналізом регуляторного впливу та додатками до проєкту рішення з 
20.03.2021 року можна ознайомитися на офіційному сайті Баштанської 
міської ради в мережі Інтернет: https://bashtanskaotg@ gov.ua у розділі 
«Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у 
письмовій формі за поштовою адресою: Миколаївська область, 56101, 
м. Баштанка вул. Героїв Небесної Сотні,38.

https://bashtanskaotg@gov.ua/


БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш  Е Н  Н  Я

_______________  №
Б аш тан ка

Про встановлення заборони продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових 
суб’єктами господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) у визначений 
час доби в межах Баштанської територіальної 
громади

Відповідно до пункту 441 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» , законів України» Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів», «Про охорону дитинства», постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 року № 854 «Про затвердження 
Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» та інших нормативних 
документів, з метою посилення протидії проявам пияцтва та алкоголізму 
серед населення Баштанської територіальної громади, досягнення 
справедливого балансу між загальними інтересами суспільства, які 
полягають у створенні безпечних умов для навчання та фізичного розвитку 
дітей, захисту їх під час перебування у навчальних закладах Баштанської 

територіальної громади, Баштанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного господарювання) на території Баштанської

територіальної громади з 22.00 до 08.00.

2. Встановити заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарювання) на території Баштанської
територіальної громади, розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів від



території дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних 

шкіл.

3. Встановити заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання на 

території Баштанської територіальної громади щороку 01 вересня або в День 
першого дзвоника (якщо він випадає на іншу дату) та голосити його «Днем 
без алкоголю».

4. При виявленні порушень пунктів 1,2,3 даного рішення суб’єкти 
господарювання притягуються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством.

5. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів, економіки,інвестицій та регуляторної 
політики.

Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ



Д О Д А Т О К

д о  ан а л ізу  р егу л я т о р н о го  вп ливу  
д о  п р о єк ту  р егу л я т о р н о го  акта  
« П р о  в ста н о в л ен н я  з а б о р о н и  п р о д а ж у  пива  

(к р ім  б еза л к о г о л ь н о го ), ал к огол ь н и х, 
сл а б о а л к о го л ь н и х  н ап оїв , ви н  ст о л о в и х  
с у б ’єк там и  го сп о д а р ю в а н н я  

(к р ім  зак л ад ів  р ест о р а н н о г о  го сп о д а р ст в а )  
у  в и зн а ч ен и й  ч ас д о б и  в м еж а х  

Б аш тан сь к ої т ер и т о р іа л ь н о ї гр о м а д и  »

ТЕСТ малого підприєм ництва (М -Тест)

1. К онсультац ії з представникам и мікро- та м алого

підприєм ництва щ одо оцінки впливу регулю вання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання 
на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку 
процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 
відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта 12.02.2021 року 
по 12.03.2021 року .

№

з/п

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі 
столи, наради, робочі 
зустрічі тощо), Інтернет - 
консультації прямі 
(Інтернет - форуми, 
соціальні мережі тощо), 
запити (до підприємців, 
експертів, науковців тощо)

Кількість
учасників
консультацій,
осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1.

Проведено консультації з 
підприємцями та 
суб’єктами 
господарювання.

1

Доведення до відома 
обґрунтувань про 
доцільність прийняття 
рішення встановлення 
обмежень щодо продажу та 
споживання пива, 
алкогольних напоїв, вин 
столових на території 
Баштанської територіальної 
громади. Позитивно 
оцінюють та підтримають 
запропоноване 
регулювання. Суб’єкти 
господарювання , які 
приймали участь в

2.

Вид консультації:

В телефонному та усному 
режимі, Інтернет 
консультації

24



обговоренні, погоджуються 
з необхідністю прийняття 
запропонованого проєкту 
рішення щодо обмеження 
продажу алкогольних 
напоїв. Але деякі звернули 
увагу на незначне 
зменшення доходів 
суб’єктів
господарювання, які 
працюють у нічний час 
доби.

2. В им ірю вання впливу регулю вання на суб’єктів малого 
підприєм ництва:

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 56 одиниць;

- регулювання 1 (обмеження продажу алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання) крім закладів ресторанного господарства): 4 (одиниці), 
питома вага групи у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких 
проблема справляє вплив,складає 7,1%.

- регулювання 2 (обмеження продажу алкогольних напоїв в об’єктах 
торгівлі, розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів від території 
навчальних закладів: 2 (одиниці), питома вага групи у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив , складає 3,6%.

- регулювання 3 (обмеження продажу алкогольних напоїв в об’єктах 
торгівлі та закладах ресторанного господарства 01 вересня): 56 (одиниць), 
питома вага групи у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких 
проблема справляє вплив, складає 100 %.

Під вплив підпадають об’єкти торгівлі та ресторанного господарства, 
на яких проблема справляє вплив, складає 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприєм ництва на 
виконання вимог регулю вання

№П/П Найменування
оцінки

У перший рік 

Періодичні

За п’ять 
років

О цінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприєм ництва на виконання  
регулю вання

1. Придбання 
необхідного 
обладнання (

х х х



пристроїв,
машин,механізмів)

2 Процедури 
постановки на 
відповідний облік у 
визначеному органі 
державної влади чи 
місцевого 
самоврядування

х х х

3 Процедури 
експлуатації 
обладнання ( 
експлуатаційні 
витрати -  витратні 
матеріали)

х х х

4 Процедури 
обслуговування 
обладнання ( 
технічне 
обслуговування)

х х х

5 Інші процедури, 
гривень:

Регулю вання 1 .
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв 
суб’єктами 
господарювання ( 
крім закладів 
ресторанного 
господарства) з 22.00 
до 08.00 год. 
Щоденно

0,00 

8 000,00

0,00 0,00 

8 000,00

Регулю вання 2 .
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані менше , ніж 
50 метрів від 
території навчальних 
закладів:



витрати на 
отримання ліцензій в 
середньому на 
суб’єкта
господарювання, 
гривень 16000 грн 
вартість ліцензії на 
рік :2(кількість 
об’єктів)= 8000,00 
грн

(не поширюється на 
заклади 
ресторанного 
господарства)

Регулю вання 3.

Обмеження продажу 
пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 
в об’єктах торгівлі та 
закладах 
ресторанного 
господарства 01 
вересня або в День 
першого дзвоника: 
зменшення прибутку 
суб’єктів
господарювання ( в 
середньому на 
одного суб’єкта 
господарювання):

760,94 грн 0,00 760,94 грн

6 Разом, гривень 8760,94 грн 0,00 8760,94 грн

Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

Регулю вання 1 .
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

4 4



суб’єктами 
господарювання ( 
крім закладів 
ресторанного 
господарства) з 22.00 
до 08.00 год. 
Щоденно

Регулю вання 2 .
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані менше , ніж 
50 метрів від 
території навчальних 
закладів:

(не поширюється на 
заклади 
ресторанного 
господарства)

Регулю вання 3.

Обмеження продажу 
пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 
в об’єктах торгівлі та 
закладах 
ресторанного 
господарства 01 
вересня або в День 
першого дзвоника: 
зменшення прибутку 
суб’єктів
господарювання ( в 
середньому на 
одного суб’єкта 
господарювання):

2

56

2

56

7 Сумарно, гривень 58612,64 грн 229063,20

Регулю вання 1 . 0,00 0,00
Обмеження продажу



алкогольних напоїв 
суб’єктами 
господарювання ( 
крім закладів 
ресторанного 
господарства) з 22.00 
до 08.00 год. 
Щоденно

Регулю вання 2 .
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані менше , ніж 
50 метрів від 
території навчальних 
закладів:

(не поширюється на 
заклади 
ресторанного 
господарства)

Регулю вання 3.

Обмеження продажу 
пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 
в об’єктах торгівлі та 
закладах 
ресторанного 
господарства 01 
вересня або в День 
першого дзвоника:

16000,00грн

( витрати на 
ліцензії)

42612,64 грн

( орієнтована 
сума
недоотриманого 
прибутку 56 ТС 
за добу в День 
першого 
дзвоника)

16000,00

213063,20
грн

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 
щодо виконання регулювання та звітування

8 Процедури 
отримання первинної 
інформації про 
вимоги регулювання

Регулювання 1. 
Обмеження продажу

39,42 грн 39,42 грн



алкогольних напоїв 
суб’єктами 
господарювання ( 
крім закладів 
ресторанного 
господарства) з 22.00 
до 08.00 год. 
щоденно

Регулювання 2. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані менше , ніж 
50 метрів від 
території навчальних 
закладів:

(не поширюється на 
заклади 
ресторанного 
господарства)

Регулювання 3. 
Обмеження продажу 
пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 
в об’єктах торгівлі та 
закладах 
ресторанного 
господарства 01 
вересня або в День 
першого дзвоника:

39.42 грн

39.42 грн

39.42 грн

39.42 грн

9 Процедури 
організації 
виконання вимог 
регулювання

х х х

10 Процедура
офіційного
звітування

х х х



11 Процедури щодо 
забезпечення 
процесу перевірок

х х х

12 Кількість суб’єктів , 
що повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

56 х 56

Регулювання 1. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв 
суб’єктами 
господарювання ( 
крім закладів 
ресторанного 
господарства) з 22.00 
до 08.00 год. 
щоденно

Регулювання 2. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані менше , ніж 
50 метрів від 
території навчальних 
закладів:

(не поширюється на 
заклади 
ресторанного 
господарства)

Регулювання 3. 
Обмеження продажу 
пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 
в об’єктах торгівлі та 
закладах 
ресторанного 
господарства 01 
вересня або в День

4

2

4

2

56



першого дзвоника:

13 Сумарно, гривень 2427,24 грн 11190,12 грн

Регулювання 1. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв 
суб’єктами 
господарювання ( 
крім закладів 
ресторанного 
господарства) з 22.00 
до 08.00 год. 
щоденно

Регулювання 2. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані менше , ніж 
50 метрів від 
території навчальних 
закладів:

(не поширюється на 
заклади 
ресторанного 
господарства)

Регулювання 3. 
Обмеження продажу 
пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 
в об’єктах торгівлі та 
закладах 
ресторанного 
господарства 01 
вересня або в День 
першого дзвоника:

157,68 грн 

78,84 грн

2190,72 грн

157,68 грн 

78,84 грн

10953,60 грн

14 Разом, гривень 2173,94 грн 9996,02 грн

Регулювання 1. 
Обмеження продажу

139.68 грн 139.68 грн



алкогольних напоїв 
суб’єктами 
господарювання ( 
крім закладів 
ресторанного 
господарства) з 22.00 
до 08.00 год. 
щоденно

78.74 грн 78.74 грн

Регулювання 2. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані менше , ніж 
50 метрів від 
території навчальних 
закладів:

1955,52 грн 9777,60 грн

(не поширюється на 
заклади 
ресторанного 
господарства)

Регулювання 3. 
Обмеження продажу 
пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 
в об’єктах торгівлі та 
закладах 
ресторанного 
господарства 01 
вересня або в День 
першого дзвоника:

За інформацією Головного управління Статистики у Миколаївській 
області середній розмір заробітної плати по Миколаївській області станом на 
01.02.2021 року склав 12535,00 грн (Офіційний сайт
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/nikolaevskaya/ ).

Норма робочого часу на лютий 2021 року при 40-годинному робочому 
тижні становить 159 год. (роз’яснення Мінсоцполітики з розрахунком норм 
тривалості робочого часу на 2021 рік).

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/nikolaevskaya/


Середня заробітна плата у погодинному розмірі на початок 2021 року 
складе: 12535 : 159,00= 78,84 грн

Слід врахувати, що споживач обмежений в часі щодо можливості 
придбати алкоголь буде планувати та здійснювати відповідні покупки в 
межах часу та місця дозволеного для продажу алкоголю. Таким чином обсяги 
реалізованої продукції та суми витрат можуть відрізнятись від фактичної 
(розрахункової).

Б ю дж етні витрати на адміністрування регулю вання суб’єктів 
малого підприєм ництва

Орган для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 
регулювання: Баштанська міська рада

Процедура
регулювання
суб'єктів
малого
підприємницт
ва
(розрахунок 
на одного 
типового 
суб'єкта 
господарюван 
ня малого 
підприємницт 
ва

Планові 
витрати 
часу на 
процеду 
ру

Вартість
часу
співробітни
ка органу
державної
влади
відповідної
категорії
(заробітна
плата)

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, що 
припадаю 
ть на 
одного 
суб'єкта

Оцінка
кількості
суб'єктів,
що
підпадают 
ь під дію 
процедури 
регулюван 
ня

Витрати на
адмініструван
ня
регулювання* 
(за рік), 
гривень

І.Облік 
суб’єкта 
господарюван 
ня, що 
перебуває у 
сфері
регулювання

0,30 год. 34,59  грн. 1 56

1937,04

грн.(вартість

часу

співробітника  

х  кількість 

с у б ’єктів 

господарюван  

ня, що 

підпадають 

під дію  

регулювання)

2. Поточний 
контроль за 
субєктом 
господарюван 
ня, що 
перебуває у



сфері
регулювання, 
у тому числі
камеральні х х х х х
виїздні ( 
обстеження 
об’єкта з 
виїздом на 
місце)

0,25 год 17,30 год 1 56 968,80 грн

2. Участь в
спільних з
іншими
структурними
підрозділами
обстеженнях
з питання, що
передбачено
регуляторним
актом

2,0 год. 138,36 грн 1 56 7748,16 грн.

- - - - -
4. Інші
адміністратив 
ні процедури 
(уточнити)

- - - - -

Разом за рік Х Х Х Х 8716,96 грн
Сумарно за 
п'ять років

Х Х Х Х 43584,80 грн

Н орма рробочого часу на 2021 _рік становить при 40-годинному _робочому  

тиж ні -1994 год,0 години ( Норми т ривалост і_робочого часу на 2021 _рік. 

Лист М ініст ерст ва _розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 12.08.2020_року №  3501-06/219 « П ро _розрахунок  

норм т ривалост і_робочого часу на 2021 _рік» ..Д ля_розрахунку 

використовується _розмір видатків на 1 штатну одиницю по відділу з питань 

розвит ку економіки та торгівлі по Баш танській м іській _ради . у 
погодинному визначенні _розмір становить 69,18 грн.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів м алого підприємництва, що 
виникаю ть на виконання вимог регулю вання

№
П ер ш и й  р ік

з /п
П о к а зн и к р е гу л ю в а н н я  

(ст арт ови й ), грн.



1
Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва 
на виконання регулювання, грн.

58612,64 грн

2
Оцінка вартості адміністративних процедур для 
суб’єктів малого підприємництва щодо 
виконання регулювання та звітування, грн.

2427,24 грн

3
Сумарні витрати малого підприємництва на 
виконання запланованого регулювання (рядок 1+ 
рядок 2), грн.

61039,88 грн

4
Бюджетні витрати на адміністрування 
регулювання суб’єктів малого підприємництва, 
грн.

8716,96 грн

5
Сумарні витрати на виконання запланованого 
регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

69756,84 грн

5. Розроблення коригую чих ( пом ’якш увальних) заходів для малого 
підприєм ництва щ одо запропонованого регулю вання

Коригуючі заходи для суб’єктів малого підприємництва щодо 
запропонованого регулювання не передбачаються.

Аналіз регуляторного впливу разом з М-тестом 
підготовлено відділом з питань розвитку економіки 

та торгівлі Баштанської міської ради



А наліз впливу регуляторного акта 

до проєкту ріш ення Б аш танськ ої м іськ ої ради  
«П ро встановлення заборони продаж у пива (крім безалкогольного),

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових субєктами  
господаю вання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений  

час доби в м еж ах Б аш танської територріальної громади»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення «Про встановлення 
заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових субєктами господаювання ( крім 
закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах 
Баштанської територріальної громади»підготовлений відповідно до вимог 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 № 308 "Про за«вердження методик проведення аналізу впливу та 
впливу відстеження результативності регуляторного акта» ( зі змінами).

Регуляторний орган -  Баштанська міська рада

Розробник проєкту регуляторного акту -  відділ з питань розвитку 
економіки та торгівлі Баштанської міської ради.

І. В изначення проблем и

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується 
Законом України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання 
виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів», відповідно до якого їх реалізація заборонена у 
закладах охорони здоров'я, навчальних та освітньо-виховних закладах, у 
громадському транспорті, закладах культури, закритих спортивних спорудах, 
ліфтах та таксофонах, на дитячих майданчиках, у приміщеннях органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних 
установах, в приміщеннях та на територіях дошкільних, навчальних закладів і 
закладів охорони здоров'я; у місцях проведення спортивних змагань; в інших 
місцях, визначених органами місцевого самоврядування. Відповідно п.9 
Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 854, торгівля 
алкогольними напоями заборонена у невизначених для цього місцях.

Проблема пияцтва та алкоголізму в місті на даний час не лише не 
втрачає своєї актуальності, але з кожним роком загострюється та набує все 
більш небезпечних для суспільства форм та проявів. Щороку в Україні через 
алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання 
алкоголю наша держава займає одне з перших місць у світі. Також, за даними



Всесвітньої організації охорони здоров’я ,Україна посідає перше місце у 
світі за вживанням алкоголю серед молоді.Вживання алкогольних напоїв 
серед молоді, є однією з основних причин становлення на злочинний шлях.

Відповідно пункту 441 статті 26 Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» до компетенції міської ради входить встановлення 
заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці». У відповідності до 
положень вказаного вище Закону органи місцевого самоврядування наділені 
повноваженнями встановлювати заборону продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 
субєктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у 
визначений рішенням таких органів час доби в межах території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці та встановлюють адміністративну 
відповідальність за недотримання встановлених заборон.

За інформацією Баштанського РВПГУ НП в Миколаївській області у 
2019-2020 роках скоєно 465 адміністративних правопорушень щодо фактів 
перебування в громадському місті у п’яному вигляді та зареєстровано 63 
повідомлення про вчинення правопорушень у стані алкогольного сп’яніння.

(лист від 05.03.2021 року Баштанського відділу поліції головного 
управління Національної поліції в Миколаївській області № 1747/64-2021)

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її здоровя, честь і 
гідність,недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою 
соціальноюцінністю.

Проблема, яку пропонується розв’язати з прийняттям даного рішення , 
полягає в зменшенні кількості злочинів, що скоєні особами у стані 
алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та 
забезпечення громадського спокою та порядку шляхом обмеження доступу 
мешканців міста, а особливо молоді, до вживання пива, алкогольних 
слабоалкогольних напоїв, вин столових. Причина виникнення даної проблеми 
полягає у тому, що у місті Баштанка функціонує ряд торгівельних об’єктів , 
які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, алкогольними, слабоалкогольними 
напоями, винами столовими цілодобово, що призводить до збільшення 
вживання алкогольних напоїв серед мешканців міста Баштанка у нічний час 
доби, внаслідок чого, збільшується кількість скоєних правопорушень у стані 
алкогольного сп’яніння, а також призводить до негативного впливу на 
здоров’я людини загалом. До Баштанської міської ради надійшла пропозиція 
від членів виконавчого комітету Володимира ЯНИКА та Василія ГОНТИ про 
заборону продажу алкогольних напоїв субєктами господарювання ( крім 
закладів ресторанного господарства) у час з 24.00 до 07.00.



Важливість даної проблеми полягає у збереженні життя та 
здоров’я,забезпеченні комфортних та безпечних умов проживання мешканців 
м.Баштанка.

Дане рішення розроблене на виконання Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого 
самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» № 
2376-УІІІ від 22 березня 2018 року, вводить обмеження щодо продажу 
алкогольних напоїв у певний час доби, мобілізує засоби масової інформації 
на боротьбу з пияцтвом і найгіршим його наслідком -  деградацією людини, та 
покликане спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням 
погодитись виконувати основні пункти нового документу.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Г рупи (підгрупи)
ак і

Г ромадяни

Органи місцевого самоврядування

Суб'єкти господарювання,

у тому числі суб'єкти малого 
підприємництва

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, 
оскільки суб’єкти господарювання не бажають відмовлятись від додаткових 
прибутків при реалізації пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в нічний час доби, нехтуючи 
проблемою пияцтва та алкоголізму в місті, тому необхідним є втручання як з 
боку органів місцевого самоврядування, так і з боку контролюючих та 
правоохоронних органів.

Прийняття даного рішення повинно спонукати суб’єктів 
господарювання з розумінням та відповідальністю ставитись до виконання 
цього рішення.

Обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах 
Баштанської територіальної громади не поширюється на значну частину 
господарюючих субєктів, режим роботи яких встановлений до 24.00 та які



добросовістно дотримуються цього режиму на відміну від торговельних 
об’єктів, в яких цілодобово здійснюється реалізація зазначених напоїв.

Впровадження обмеження реалізаціїзазначених напоїв у нічний час доби 
та інші обмеження у разі прийняття даного рішеннябуде контролюватись 
Національною поліцією та іншими органами , яким надані повноваження 
складати протоколи про адміністративні порушення.

З метою вирішення та розвязання визначеної проблеми, задля 
збереження здоровя мешканців міста, насамперед молоді, для 
досягненнязбаласаованості інтересів органів місцевого самоврядування , 
мешканців міста,субєктів господарювання, запропоновано прийняття проєкту 
рішення Баштанської міської ради «Встановлення заборони продажу пива( 
крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 
субєктами господаювання ( крім закладів ресторанного господарства) у 
визначений час доби в межах Баштанської територріальної громади»

2. Ц ілі держ авного регулю вання

Цілями регуляторного акту є

• створення належних правових, організаційних та соціальних 
умов для реалізації політики запобігання проявам пияцтва та 
алкоголізму в місті;

• привернення уваги громадськості до проблеми, сприяння 
формуванню у мешканців міста, насамперед у молоді, пріоритету 
здорового, тверезого способу життя;

• зниження масштабів споживання алкогольних напоїв та 
попередження правопорушень, пов’язаних із їх зловживаннями.

зниження рівня злочинності у нічний час доби;

збереження тиші на території міста у нічний час доби, дотримання 
громадського порядку;

популяризація здорового способу життя серед населення 
міста,особливо молоді.

III. В изначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняття даного 
регуляторного акта

Рішення Баштанської міської ради 
планується обмежити продаж пива ( 
крімбезалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових субєктами 
господарювання ( крім закладів ресторанного



господарства):

1) з 22.00 год до 08.00год.щоденно;
2) в обєктах торгівлі, розміщених 

на відстані не менше, ніж 50 метрів від 
території дошкільних загальноосвітніх 
навчальних закладів та спортивних шкіл;

3) в об’єктах торгівлі та закладах 
ресторанного господарств щороку 01 
вересня або в День першого дзвоника ( якщо 
він припадає на іншу дату) та оголосити 
його « Днем без алкоголю».

Альтернатива 2.

Неприйняття 
даного регуляторного 
акта

Є неприйнятним.

Щороку збільшується доступність продажу 
пива, алкогольних , слабоалкогольних напоії, вин 
столових, особливо молоддю та неповнолітніми 
особами.Залишається високий рівень споживання 
пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв,вин 
столових, що в результаті призводить до 
збільшення негативних соціальних наслідків( 
збільшення злочинності) та становить пряму 
загрозу здоров’ю населення.

О цінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

О цінка впливу на сферу інтересів держави

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття
даного
регуляторного
акта

Сприятиме 
вирішенню існуючої 
проблеми та досягненню 
основних цілей 
регуляторного акта:

- зменшенню 
кількості правопорушень 
та злочинів,скоєних у стані 
алкогольного спяніння;

- зниженню рівня 
злочинності у нічний час

Відсутні.



доби;

- гідному ставленню 
до здоровя людини як до 
найвищої соціальної 
цінності;

- зменшенню 
вживання пива( крім 
безалкогольного),алкоголь 
них, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових серед 
населення ( у т.ч.підлітків, 
молоді).

Альтернат
ива 2.

Неприйнят 
тя даного 
регуляторного 
акта

. --

.Проблема залишається 
невирішеною.Залишається 
високий рівень споживання 
пива( крім безалкогольного), 
алкогольних,слабоалкогольни 
х напоїв, вин столових, що в 
результаті призводить до 
збільшення негативних 
соціальних 
наслідків(збільшення 
злочинності) та становить 
пряму загрозу здоров’ю 
населення.

О цінка впливу на інтереси громадян

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернат

Зменшення
кількості правопорушень 
та злочинів, скоєних у

ива 1 стані алкогольного

Прийняття
спяніння. Незначні часові

незручності при придбанні
даного Забезпечення алкогольних напоїв.
регуляторного громадського порядку у
акта. нічний час доьи.

Гідне ставлення до 
здоровя людини як до



найвищої соціальної 
цінності.

Зменшення
випадків вживання пива ( 
крім безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, 
вин столових серед 
населення, у тому числі 
підлітків, молоді

Альтернат
ива 2

Неприйнят 
тя даного 
регуляторного 
акта.

Можливість 
придбати алкогольну 
продукцію в будь-який 
час доби.

Високий рівень 
споживання алкогольної 
продукції, як наслідок-зростання 
кількості скоєних правопорушень 
у стані алкогольного сп’яніння. 
Негативний вплив на здоров’я 
населення.Проблема залишається 
невирішеною.

Кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями на території м.Баштанка станом на згідно з даними Єдиного 
ліцензійного реєстру -  56 од. згідно з інформацією Баштанського управління 
ГУДФС у Миколаївській області ( лист №1710/5/14-29-52-09 від 23.02.2021 
року)

О цінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарю вання

Регулю вання 1.Обмеження продажу пива ( крім безалкогольних), 
алкогольних слабоалкогольних напоїв,вин столових субєктами 
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) щоденно з 22.00 
до 08.00год.

В ході проведення аналізу регуляторного впливу з’ясовано, що 
споживач, обмежений в часі щодо можливості придбати алкоголь, буде 
планувати та здійснювати відповідні покупки в межах часу дозволеного для 
продажу алкоголю. Таким чином обсяги реалізації продукції суттєво не 
зміняться.

Кількі Кількі Кількі Кількі Кіль Кіль
сть об’єктів сть об’єктів сть об’єктів сть кість кість
торгівлі,які торгівлі, які торгівлі, які тимчасових тимчасови тимчасови
здійснюють здійснюють здійснюють споруд, які х споруд, х споруд,
реалізацію реалізацію реалізацію здійснюють які які



продовольч 
их товарів

продовольч 
их товарів 
та
алкогольни 
х напоїв

продовольч 
их товарів 
та
алкогольни 
х напоїв в 
нічний час 
доби

реалізацію 
продовольч 
их товарів

здійснюют
ь
реалізацію 
алкогольн 
их напоїв

здійснюют
ь
реалізацію 
алкогольн 
их напоїв 
та
працюють 
у нічний 
час доби

252 54 1 1 1 0

Показник

В еликі

(мережеві
магазини

супермар
кети)

Серед

ні

(магазини,
відділи)

М алі

(тимч
асові
споруди)

Р

азом

Кількість суб'єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 
регулювання, одиниць

1 54 1
5

6

Питома вага групи 
у загальній кількості, 
відсотків

-
1,8 100 2,2

Регулю вання 2. Обмеження продажу пива ( крім безалкогольних), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в обєктах торгівлі, 
розміщенних на відстані не менше 50 метрів від території дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних шкіл( регулювання не 
поширюватиметься на заклади ресторанного господарства).

Жителі Баштанської територіальної громади, які мешкають в будинках , 
розташованих поблизу навчальних закладів, будуть планувати придбання 
алкогольних напоїв в межах місць дозволеного для продажу алкоголя.

Таким чином обсяги реалізованої продукції по Баштанській ТГ суттєво 
не зміняться.

Найменування Кількість обєктів торговлі розміщених на
району відстані менше, ніж 50 метрів від учбових закладів

Об’єкти торгівлі Тимчасові
(велике та середнє споруди( мале
підприємництво) підприємництво)



Баштанська ТГ 2 0

Показник Великі(
мережіеві
магазини,супе
рмаркети)

Серед
ні (магазини, 
відділи)

Малі
(тимчасові
споруди)

РАЗО
М

Кількість
об’єктів
торгівлі, на яких 
поширюється 
дія акта

0 2 0 2

Питома 
вага групи у 
загальний 
кількості, 
відсотків

0 3,5 0 3,5

Витрати суб’єктів господарарської діяльності внаслідок обмеження 
продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкоголних напоїв, 
вин столових в об’єктах торгівлі, розміщенихна відстані менше, ніж 50 метрів 
від території дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних 
шкіл будуть складати вартість ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями у перший рік регулювання.

Зазначене регулювання не стосується закладів ресторанного 
господарства, які розташовані поблизу дошкільних, загальноосвітніх 
навчальних закладів та спортивних шкіл.

Орієнтована кількість суб’єктів господарювання , якими придбано 
ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями складає : 3,5% ( 
орієнтовано 2 об’єкта).

Вартість ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 
рік складає 8000 грн, на квартал 2000 грн.

Орієнтована сума збитків внаслідок обмеження продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі, розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів від території 
дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних шкіл.

Об’єкти великого та середнього підприємництва під вплив 
регуляторного акта не підпадають.

Для об’єктів малого підприємництва (ТС) -  ( 2 (орієнтована кількість 
придбаних ліцензій на квартал) *2000 грн (вартість ліцензії на 1 квартал)= 
4000 грн.



З моменту регулювання загальна орієнтована сума збитків суб’єктів 
господарювання на рік складає 4000 грн.

Регулю вання 3 .Обмеження продажу пива ( крім алкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв , вин столовихв об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного господарства щороку 01 вересня або в День першого 
дзвоника (якщо він припадає на іншу дату)

За інформацією Головного управління ДПС у Миколаївській області 
кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
на території Баштанської ТГ станом на 01.01.2021 року складає 56.

Показник

В еликі

(мережеві
магазини

супермар
кети)

Серед

ні

(магазини,
відділи)

М алі

(тимч
асові
споруди)

Р

азом

Кількість суб'єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 
регулювання, одиниць

1 54 1
5

6

Питома вага групи 
у загальній кількості, 
відсотків

-
1,8 100 2,2

Оскільки сума акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі алкогольними напоями Баштанської ТГ 
за вересень 2020 року становила 198440 грн, сума акцизного податку за добу 
складатиме : 198440 грн : 30 днів =6614 грн,

Сума акцизного податку 6614 грн за добу складає 5% суми 
реалізованого товару.( 6614грн *100:5)=132280 грн- орієнтована сума доходу 
суб’єктів господарювання від реалізаці алкогольних напоїв за добу.

Орієнтована середня торгова націнка суб’єктами господарювання на 
алкогольні напої становить близько 30%, отже:

132280 грн *30% =39684 грн.- орієнтована сума недоотримання 
прибутку суб’єктів господарювання ( великі,середні та малі підприємства) від 
реалізації алкогольних напоїв за добу 01 вересня або в День першого 
дзвоника.

Кількість об’єктів малого підприємництва, на які поширюватиметься дія 
акту, становить 54 об’єктів:



56-2=54, де 56 об’єктів здійснюють реалізацію алкогольних напоїв,

2 об’єкта підпадають під регулювання 2.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
А льтернативаї

Прийняття даного 
регуляторного акту

Сприятиме:
1) зменшенню 

кількості
правопорушень та 
злочинів на території 
міста,вчинениху стані 
алкогольного сп’яніння 
та додержання тишіу 
громадських містах у 
нічний час доби;

2) забезпеченню 
громадського порядку 
та тиші у нічний час 
доби;

3) гідного
ставлення до здоровя 
людини як до найвищої 
соціальної цінності;

4) запобіганню 
шкідливого впливу 
споживання алкоголю 
на стан здоров’я 
громадян, профілактика 
та протидія проявам 
пияцтва, зокрема 
надмірного вживання 
алкоголю серед молоді;,

5) зменшенню 
випадків порушення 
громадського порядку 
відвідувачами 
торговельних об’єктів;

6) зменшення 
кількості випадків 
псування майна 
господарюючих 
суб’єктів відвідувачами 
у стані алкогольного 
спяніння.

Регулю вання 1

Обмеження 
продажу алкогольних 
напоїв суб’єкттами 
господарювання ( крім 
закладів ресторанного 
господарства) з 22.00  
год до 08.00 щ оденно: 

0,00 грн: 
Регулю вання 2

Обмеження 
продажу алкогольних 
напоїв в обєктаї 
торгівлі, розміщених на 
відстані менше, ніж 50 
метрів від території 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
навчальних закладів та 
спортивних шкіл 
навчальних закладів: дія 
акта може призвести до 
збитків заборони 
продажу алкогольних 
напоїв (великого, 
середнього та малого 
підприємництва) у сумі: 

Дане регулювання 
не поширюється на 
заклади ресторанного 
господарства.

Регулю вання 3 
Обмеження 

продажу алкогольних 
напоїв в об’єктах 
торгівлі та закладах 
ресторанного 
господарства 01 вересня 
або в День першого 
дзвоника:



дія акта може 
призвести до незначного 
зменшення їх 
торговельного обороту. 
Можливе зменшення 
(надбавки) від реалізації 
алкогольних 
слабоалкогольних 
напоїв та пива ( 
великого, середнього та 
малого підприємництва) 
за добу 01 вересня ( або 
в День першого 
дзвоника 0 у сумі :
39684 грн.

А льтернатива 2.

Неприйняття 
даного регуляторного 
акта

Можливість 
ведення беззбиткової 
діяльності.

Відсутні

В итрати на одного субєкта господарю вання великого ( м ереж і 
магазини, супермаркети) і середнього ( м агазини,відділи) 
підприємництва, які виникаю ть внаслідок д ії регуляторного акта.

Альтернатива 1. Прийняття даного регуляторного акта.

№
Витрати

За
перший рік

За п’ять
років

1 Витрати на 
придбання основних 
фондів, обладнання та 
приладів, сервісне 
обслуговування, 
навчання / підвищення 
кваліфікації персоналу 
тощо, грн

2 Податки та збори ( 
зміна розміру податків/ 
зборів , виникнення 
необхідності у сплаті 
податків / зборів), грн

3 Витрати, пов’язані із веденням 
обліку,підготовкою та поданням звітності 
державним органам, гривень



-
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду ( контролю) ( перевірок, штрафних 
санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

5 Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв 
субєктами
господарювання (крім 
закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 до 
08.00 год щоденно

Регулю вання  
2.Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані 
менше , ніж 50 метрів від 
території навчальних 
закладів);

для одного великого 
та середнього 
підприємництва середнє 
значення:

4000,00 грн ( загальн 
орієтована сума збитків ) 
2= 2000,00 грн ( не 
поширюється на заклади 
ресторенного 
господарства)

Регулю вання 3. 
Обмеження продажу пив 
(крім безалкогольного), 
алкогольних , 
слабоалкогольних напоїв 
вин столових в обєктах 
торгівлі та закладах 
ресторанного 
господарства 01 вересня 
або в День першого 
дзвоника

0,00

2000,00 
грн (витрати

одного 
об’єкта на 
придбання 
ліцензії

0,00

а

0,00

2000,00
грн

0,00

6 Витрати на оборотні 
активи ( матеріали, 
канцелярські товари



тощо), гривень

7 Витрати, повязані із 
наймом додаткового 
персоналу, гривень

8 Інше( зменшення 
прибутку),

Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

субєктами
господарювання (крім 
закладів

ресторанного
господарства)

з 22.00 до 08.00 год 
щоденно

Регулю вання

2.Обмеження продажу

алкогольних напоїв 
об’єктах торгівлі,

розміщених на 
відстані менше , ніж 50

метрів від території 
навчальних закладів);

( не поширюється на 
заклади ресторенного

господарства)

Регулю Регулю ванн

3.

Обмеження продаж
пива

(крім
безалкогольного), 
алкогольних ,

слабоалкогольних

39.42 грн

39.42 грн

760,94
грн

39.42 грн

39.42 грн

3804,70
грн



напоїв, вин столових

в обєктах торгівлі та 
закладах ресторанного

господарства 01 
вересня або в

День першого 
дзвоника

8.1.Отримання первинної інформації та консультації пр 
вимоги регулювання, гривень_________

Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

субєктами
господарювання (крім 
закладів

ресторанного
господарства)

з 22.00 до 08.00 год 
щоденно;

05.год *78.84= 39,42 
грн

Регулю вання

2.Обмеження продажу

алкогольних напоїв 
в об’єктах торгівлі,

розміщених на 
відстані менше , ніж 50

метрів від території 
навчальних закладів);

0,5 год* 78,84= 39,42 
грн ( не поширюється на 
заклади ресторанного 
господарства)

39,42 грн

39,42 грн

39,42 грн

39,42 грн

39,42 грн

197,10
грн



Регулю вання 3.

Обмеження продаж
пива

(крім
безалкогольного), 
алкогольних ,

слабоалкогольних 
напоїв, вин столових

в обєктах торгівлі ті 
закладах ресторанного

господарства 01 
вересня або в

День першого 
дзвоника

0,5* 78,74 = 39,42 гр
8.2 Можливе 

зменшення доходу
Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

субєктами
господарювання (крім 
закладів

ресторанного
господарства)

з 22.00 до 08.00 год 
щоденно;

Регулю вання

2.Обмеження продажу

алкогольних напоїв 
в об’єктах торгівлі,

розміщених на 
відстані менше , ніж 50

метрів від території 
навчальних закладів ( не

0,00

0,00

721,26
грн

0,00

0,00

3606,25
грн



поширюється на заклади
ресторанного
господарства)

Регулю вання 3.

Обмеження продаж
пива

(крім
безалкогольного), 
алкогольних ,

слабоалкогольних 
напоїв, вин столових

в обєктах торгівлі т 
закладах ресторанного

господарства 01 
вересня або в

День першого 
дзвоника

Для одного великог 
та середнього

підприємництва
середнє значення______

Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

субєктами
господарювання (крім 
закладів

39,42 39,42 грн

ресторанного
господарства)

з 22.00 до 08.00 год 
щоденно;

2039,42 
грн витрати на 
ознайомлення 
та ліцензії) 

грн

2039,42
грн

Регулю вання

2.Обмеження продажу

алкогольних напоїв



в об’єктах торгівлі,

розміщених на 
відстані менше , ніж 50

метрів від території 
навчальних закладів);

Регулю вання 3.

Обмеження продаж
пива

(крім
безалкогольного), 
алкогольних ,

слабоалкогольних 
напоїв, вин столових

в обєктах торгівлі ті 
закладах ресторанного

господарства 01 
вересня або в

День першого 
дзвоника

760,94 
грн (витрати 
на
ознайомлення 
та орієнтовна 
сума
неотриманого 
прибутку на 
одного обєкта)

3804,70
грн

1 Кількість суб’єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на яких буде поширено 
регулювання, одиниць

Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

субєктами
господарювання (крім 
закладів

4 4

ресторанного
господарства)

з 22.00 до 08.00 год 
щоденно;

2 2



Регулю вання

2.Обмеження продажу

алкогольних напоїв 
в об’єктах торгівлі,

розміщених на 
відстані менше , ніж 50

метрів від території 
навчальних закладів);

Регулю вання 3.

Обмеження продаж
пива

(крім
безалкогольного), 
алкогольних ,

слабоалкогольних 
напоїв, вин столових

в обєктах торгівлі ті 
закладах ресторанного

господарства 01 
вересня або в

День першого 
дзвоника

54 54

1 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва , на виконання регулювання ( 
вартість регулюваннях рядок 9*10) , грн

Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

субєктами
господарювання (крім

157,68
грн
(витрати
на

ознайомлення)

157,68
грн



закладів

ресторанного

господарства)

з 22.00 до 08.00 год 
щоденно;

Регулю вання

2.Обмеження продажу

алкогольних напоїв 
в о б ’єктах торгівлі,

4078,84

грн

(витрати

на

ознайомлення 
та ліцензію)

4078,84

грн

розміщених на 
відстані менше , ніж 50

метрів від території 
навчальних закладів);

Регулю вання 3.

Обмеження продаж

пива

41090,76

грн

(витрати

на

ознайомлення 
та орієнтовна 

сума

недоотриманог 
о прибутку)

(крім

безалкогольного), 
алкогольних ,

205453,80

грн

слабоалкогольних 
напоїв, вин столових

в обєктах торгівлі т; 
закладах ресторанного

господарства 01 
вересня або в

День першого 
дзвоника

За інформацією Головного управління Статистики у Миколаївській 
області середній розмір заробітної плати по Миколаївській області станом на 
01.02.2021 року склав 12535 грн (Офіційний сайт 
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/nikolaevskaya/) .

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/nikolaevskaya/


Норма робочого часу на лютий 2021 року при 40-годинному робочому 
тижні становить 160 год (розяснення Мінсоцполітики з розрахунком норм 
тривалості робочого часу на 2020 рік).

Середня заробітна плата у погодинному розмірі на початок 2021 року 
складе:12535,00:160=78,34 год.

Сумарні витрати за 
альтернативами

Сума витрат по трьом 
регулюванням на рік, гривень

Альтернатива І.Сумарні витрати 
для субєктів господарювання великого 
і середнього підприємництва згідно з 
додатком 2 до Методики проведення 
аналізу регуляторного акта.

45327,28 грн

Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

157,68 грн

(витрати на ознайомлення)

субєктами господарювання 
(крім закладів

ресторанного господарства) 

з 22.00 до 08.00 год щоденно;

4078,84 грн

(витрати на ознайомлення та 
ліцензію)

Регулю вання 2.Обмеження

продажу

алкогольних напоїв в о б ’єктах 
торгівлі,

розміщених на відстані менше ,

ніж 50

метрів від території навчальних 
закладів);

41090,76 грн

(витрати на ознайомлення та 
орієнтовна сума недоотриманого

Регулю вання 3.

Обмеження продажу пива

(крім безалкогольного), 
алкогольних ,

слабоалкогольних напоїв, вин



столових

в обєктах торгівлі та закладах 
ресторанного

господарства 01 вересня або в 

День першого дзвоника

Альтернатива 2. Сумарні 
витрати для суб ’єктів господарювання 
великого і середнього підприємництва 
згідно з додатком 2 до Методики 
проведення аналізу впливу 
регуляторного акта.

0,00

Слід врахувати, що споживач ,обмежений в часі щодо можливості 
придбати алкоголь, буде планувати та здійснювати відпрвідні покупки в 
межах часу та місця,дозволеного для продажу алкоголю. Таким чином , обсяги 
реалізованої продукції та суми витрат можуть відрізнятись від фактичної ( 
розрахункової).

4.Вибір найбільш  оптимального альтернативного способу 
досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає 
потребам та забезпечує поступове досягнення встановлення цілей, є прийняття 
зазначеного регуляторного акта.

На даний час відсутні обєктивні обставини, які б перешкоджали 
впровадженню та виконанню цього регуляторного акта органами влади, 
фізичними та юридичними особами, запровадження регуляторного акта не 
передбачає заподіяння шкоди внаслідок його дії.

Рейтинг

результативності 
(досягнення цілей під 
час вирішення проблем)

Бал

результативності(за 
чотирибальною 
системою оцінки)

Коментарі щодо 
присвоєня відповідного 
бала

Альтернатива 
І.Прийняття даного 
регуляторного акта

4 Найбільшою  
мірою сприятиме 
досягненню основних 
цілей регуляторного



акта.

Альтернатива 2 
Неприйняття даного 
регуляторного акта

1 Не вирішує 
визначених проблем та 
не сприяє досянгенню  
основних цілей 
регуляторного акта.

Рейтинг

результативності

Вигода

(підсумок)

Витрати(

підсумок)

Обгрунту

вання

відповідного

місця

Альтернат

ива 1.

Прийняття

даного

регуляторного

акта

Зменшення

кількості

правопорушень,скоєних 
у стані алкогольного 
сп ’яніння;

Зменшення скарг 
від мешканців міста 
щодо порушення 
громадського порядку; 
Зменшення вживання 
алкогольних напоїв 
серед населення ( у т. ч 
підлітків, молоді);

Забезпечення 
тиші у нічний час;

Гідне ставлення 
до здоровя людини як 
до найвищої соціальної 
цінності. Покращення 
санітарного стану 
торговельних о б ’єктів.

Зниження 
прибутку. 
Незначні часові 
незручності для 
громадян. У  
незначній мірі 
зменшення 
надходжень до 
бюджету.

Альтерна 
тива Ісприяє 
досягненню  
основних цілей 
регуляторного 
акта.

Альтернат 
ива 2. 
Неприйняття 
даного

регуляторного

Відсутність 
зниження прибутку.

Втрачаєть 
ся можливість 
зниження рівня 
правопорушень.

Не

вирішує

визначених

проблем.



акта.

Рейтинг Аргументи щодо 
переваги обраної 
альтернативи/ причини 
відмови від 
альтернативи

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 
дію  запропонованого 
регуляторного акта

Альтернатива 
1.Прийняття даного 
регуляторного акта

Причини для 
відмови відсутні, 
оскільки обрана 
альтернатива 
максимально сприятиме 
досягненню основних 
цілей регуляторного 
акта.

Відсутні

Альтернатива 2. 
Неприйняття даного 
регуляторного акта

Не вирішує 
визначених проблем та 
не сприяє досягненню  
основних цілей 
регуляторного акта.

Відсутні

5. М еханізм та заходи, які забезпечать р озв’язання визначеної проблеми.

Для розвязання визначеної проблеми пропонується прийняття рішення 

Баштанської міської ради « Про встановлення заборони продажу пива ( крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 
субєктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у 
визначений час доби в межах Баштанської територріальної громади»:

1) з 22.00 год до 08.00 год.щоденно;

2) в обєктах торгівлі, розміщених на відстані , менше ніж 50 метрів від 
території дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних 
шкіл;

3) продаж зазначених напоїв в обєктах торгівлі та закладах ресторанного

господарства щороку 01 вересня або в День першого дзвоника ( якщо він 
припадає на іншу дату) та оголосити його «Днем без алкоголю».

Досягнення вищезазначених цілей можливе за умови прийняття 
Баштанською міською радою регуляторного акта, його оприлюднення у



встановленому порядку та о б ’єднання зусиль виконавчих органів Баштанської 

міської ради су б ’єктів господарювання та правоохоронних оранів по 

розвязанню визначеної проблеми.

Обраний спосіб дозаолить зменшити обсяги вживання пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових,що 
сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить 
рівень злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя 
населення, забезпечить гідне ставлення до здоровя людини як до найвищої 

соціальної цінності. Прийняття запропонованого регуляторного акта 
забезпечить досягнення встановлених цілей,починаючи з дня набрання ним 

чинності.

6.О цінка виконаня вимог регуляторного акта залеж но від ресурсів, 
яким и розпорядж аю ться органи місцевого сам оврядування, ф ізичні та 
ю ридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Виконання вимог запропонованого проєкту регуляторного акта не 

потребує додаткових витрат з бюджету Баштанської міської ради.

Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат , які понесуть 

зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акта, наведені в 
таблиці .

Тест малого підприємництва ( М -тест) додається.

7. О бгрунтування запропонованого строку д ії регуляторного акта.

Термін д ії запропонованого проєкту рішення необмежений. При змінах у 
чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію  даного регуляторного 
акта,до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

8. В изначення показників результативності д ії регуляторного акта.

П оказники/Рік 2021 2

022

2

023

20

24

2025

Розмір надходжень до 
державного та місцевих 
бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з 
дією  акта.

Кількість суб’єктів



господарювання

та або/фізичних осіб, на 
яких поширюєьться дія акта.

4

Регулю вання 1.

Обмеження продажу 
алкогольних напоїв

субєктами

господарювання (крім 
закладів

ресторанного

господарства) 2

з 22.00 до 08.00 год 
щоденно;

4 4 4

2 2 2

Регулю вання

2.Обмеження продажу

алкогольних напоїв в 
о б ’єктах торгівлі,

розміщених на відстані 
менше , ніж 50

54

(без

врахуванням

регулювання

4

метрів від території 
навчальних закладів);

2)

5

4

5 54

Регулю вання 3.

Обмеження продажу

пива

(крім безалкогольного), 
алкогольних ,

слабоалкогольних 
напоїв, вин столових

в о б ’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного

_____ господарства 01 вересня

4

2

54



або в

День першого дзвоника

Розмір коштів і час, що 
витрачатимуться суб ’єктами 
господарювання та / або 
фізичними особами, 
повязаними з виконанням 
вимог акта( в середньому на 
одного суб ’єкта 
господарювання)

38,42

грн та 0,5 
год

0 0 0 0

Рівень поінформованості 
та або/фізичних осіб з 
основних положень акта, 
відсотків

100 0 0 0 0

Орієнтовна кількість 
кримінальних правопорушень 
та злочинів, скоєних у стані 
алкогольного сп’яніння в 
нічний час.

0 0 0 0 0

Орієнтована кількість 
скарг та звернень громадян на 
порушення тиші та 
громадського порядку 
повязаних з цілодобовим  
режимом роботи закладів 
торгівлі в яких здійснюється 
реалізація пива ( крім 
безалкогольного), 
алкогольних,

слабоалкогольних напоїв, вин 
столових

2 1 0 0 0

Орієнтовна кількість 
зафіксованих порушень 
обмеження торгівлі пивом 
(крім безалкогольного), 
алкогольними,

слабоалкогольними напоями, 
винами столовими субєктами 
господарювання ( крім 
закладів ресторанного

2 1 0 0 0



господарства) з 22.00 до 08.00 
год.

Орієнтовна кількість 
зафіксованих порушень 
обмеження торгівлі пивом ( 
крім безалкогольного), 
алкогольними , 
слабоалкогольними напоями, 
винами столовими суб’єктами 
господарювання та закладами 
ресторанного господарства, 
розміщених на відстані 
менше, ніж 50 метрів від 
території дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних 
закладів та спортивних шкіл.

0 0 0 0 0

Орієнтовна кількість 
зафіксованих порушень 
обмеження торгівлі пивом ( 
крім безалкогольного), 
алкогольними , 
слабоалкогольними напоями, 
винами столовими суб’єктами 
господарювання та закладами 
ресторанного господарства в 
День Першого дзвоника 01 
вересня.

3 2 1 1 1

9. В изначення заходів, за допом огою  яких здійсню ється  
відстедж ення результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
розробником регуляторного акта відповідно до вимог ст 10 Закону України « 

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного 
акта,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року 
№  308»Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» ( зі змінами).

Базове відстеження результативності буде проведено через рік з дня 
набрання чинності запропонованого регуляторного акта, повторне



відстеження -  не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного 

акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників 

базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснюватися раз на кожні три роки , починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності проводимиться статистичним методом.

Начальник відділу з питань розвитку

економіки та торгівлі Олена КОМОЩУК


