
ПРОЕКТ 

Знам`янська міська рада Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
  

від         2016 р.                                           №  
 

м. Знам`янка 

              

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Знам’янської  

міської ради від 15.01.2016 року №13 

«Про затвердження Положення про 

застосування системи електронних  

державних закупівель»  

 

  

 Відповідно до рішення сесії Знам’янської міської ради від 22.04.2016 року №179 «Про 

впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади 

м.Знам’янка», керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до Положення про застосування системи електронних державних 

закупівель, виклавши п.2.1 розділу ІІ «Сфера застосування Положення» у новій 

редакції: 

усім комунальним підприємствам, виконавчим органам, установам та організаціям 

Знам’янської міської ради – замовникам, головним розпорядникам, розпорядникам і  

одержувачам коштів місцевого бюджету всі закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість 

яких перевищує 5000,00 грн. та не перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», проводити виключно в системі 

електронних державних закупівель ProZorro (http://prozorro.org/), окрім випадків 

необхідності ліквідації надзвичайних ситуацій; 

 

усім комунальним підприємствам, виконавчим органам, установам та організаціям 

Знам’янської міської ради – замовникам, головним розпорядникам, розпорядникам і  

одержувачам коштів місцевого бюджету заборонити проводити будь-які закупівлі 

товарів, робіт та послуг, вартість яких перевищує 5000,00 грн. та не перевищує межі, 

встановленої ч.1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», в 

інший спосіб, окрім як у системі електронних державних закупівель ProZorro 

(http://prozorro.org/), за винятком випадків необхідності ліквідації надзвичайних 

ситуацій. 

2. Доповнити розділ ІІ «Сфера застосування Положення» пунктом 2.3 такого змісту: 

відповідальним особам забезпечити одночасно оприлюднення в системі ProZorro та на 

сайті Знам’янської  міської ради інформації щодо закупівель замовниками 

визначеними у п.1,  товарів, робіт і послуг інформації про закупівлі товарів, робіт та 

послуг вартість яких не перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» та перевищує 5000,00 грн.  



3. Доповнити розділ ІІ «Сфера застосування Положення» пунктом 2.4 такого змісту: 

керівникам підприємств, установ і організацій вказаних в цьому рішенні, щомісяця до 

30 числа в період до 01.04.2017 року інформувати постійну комісію з питань бюджету 

та економічного розвитку міста Знам’янської міської ради про стан виконання цього 

рішення. 

4. Внести зміни до всіх пунктів Положення про застосування системи електронних 

державних закупівель, доповнивши після слів «товарів» словами «робіт та послуг». 

5. Дане Положення діє до прийняття рішення виконавчого комітету «Про затвердження 

Положення про здійснення допорогових закупівель». 

6. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.А. Гребенюка. 

 

 

Міський голова                                                    С.Філіпенко 

 



 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення – проекту регуляторного акта 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради “ Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15.01.2016 року №13 «Про 

затвердження Положення про застосування системи електронних 

державних закупівель ” 

(далі - проект рішення – проект регуляторного акту) 

І. Визначення проблеми 

Застосування системи електронних закупівель дозволить розв'язати такі дві основні 

проблеми у сфері державних закупівель, як: 

1)  високий рівень корупції через відсутність прозорості, публічності у 

проведенні закупівель товарів; 

2) бар'єри щодо доступу бізнесу до торгів та низька конкурентність серед 

постачальників товарів. 

Причини виникнення проблеми: збільшення проявів корупційних випадків, відсутність 

прозорості закупівель, перешкоджання бізнесу доступу до торгів. 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 
Групи (підгрупи) так ні 

Громадяни Х 

Підвищення вартості кінцевого продукту, що виробляє 

комунальне підприємство. 

Зниження якості такого продукту за рахунок лобіювання 

інтересів неконкурентноспроможних постачальників. 

 

Держава Х 

Збільшення витрат бюджету, підвищення невдоволення 

громадян за причини високої ціни та низької якості 

продукту, що виробляється (надається). 

 

Суб’єкти господарювання, у тому 

числі суб’єкти малого 

підприємництва 

Х 

Додаткові витрати за причини високого рівня корупції; 

існування бар'єрів щодо доступу бізнесу до торгів;  

недобросовісна конкуренція серед постачальників товарів. 

 

 

Проблеми, які виникли у сфері застосування системи електронних державних 

закупівель не можуть бути вирішені за допомогою існуючих ринкових механізмів, а також за 

допомогою діючих регуляторних актів. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Цілями державного регулювання є: 

 зменшення рівня корупції;  

 руйнування бар'єрів щодо доступу бізнесу до торгів;  

 підвищення конкурентноспроможності серед постачальників товарів. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 
Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1: 

забезпечення регулювання 

Затвердження обов’язкової умови для замовників, головних 

розпорядників, розпорядників і  одержувачів коштів місцевого 

бюджету всі закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких 

перевищує 5000,00 грн. та не перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 

Закону України «Про здійснення державних закупівель», проводити 

виключно в системі електронних державних закупівель ProZorro 

Альтернатива 2: 

відсутність регулювання 

Збереження ситуації, коли закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість 

яких перевищує 5000,00 грн. та не перевищує межі, встановленої ч.1 

ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

замовники, головні розпорядники, розпорядники і  одержувачі коштів 

місцевого бюджету проводять виключно на свій розсуд. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 



Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1: 

забезпечення регулювання 

Значна економія бюджетних 

коштів, зменшення рівня 

корупції, застосування 

конкурентного середовища 

Контроль за проведенням розпорядниками 

бюджетних коштів закупівель виключно в 

системі електронних державних закупівель 

ProZorro 

Альтернатива 2: 

відсутність регулювання 

відсутні 

 

Збереження існуючого стану, а саме 

 високий рівень корупції  

підвищення невдоволення громадян  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1: 

забезпечення регулювання 

Реалізація додаткових бюджетних 

програм за рахунок економії бюджетних 

коштів 

витрати відсутні 

  

Альтернатива 2: 

відсутність регулювання 

відсутні 

 

Збільшення витрат бюджетних 

коштів  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, що 

підпадають під дію регулювання, одиниць 
- 1 2 4 7 

Питома вага групи у загальній кількості, 

відсотків 

- 14,3 28,6 57,1 Х 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1: 

забезпечення регулювання 

Значна економія бюджетних коштів, 

можливість одержувати якісні товари 

(послуги) за меншою ціною. 

Підвищення 

конкурентноспроможності серед 

постачальників товарів 

Підготовка щомісячних звітів про 

проведення закупівель в системі 

електронних державних закупівель 

ProZorro, 

Витрати часу на підготовку та 

розміщення інформації на сайті 

Альтернатива 2: 

відсутність регулювання 

відсутні 

 

Збільшення витрат бюджетних коштів,  

відсутність конкурентноспроможності 

серед постачальників товарів 

 
ВИТРАТИ 

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта 

за Альтернативою  1 

 
Порядковий 

номер 

Витрати За перший 

рік 

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 

0 

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

сплаті податків/зборів), гривень 

0 

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

державним органам, гривень 

4000,00 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду 

(контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів 

тощо), гривень 

0 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, 

сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення 

незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших 

послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 

0 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 290,00 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0 

8 Інше (уточнити), гривень 0 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 4290,00 



10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, 

на яких буде поширено регулювання, одиниць 

1 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього 

підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 

х рядок 10), гривень 

4290,00 

 
Дія запропонованого рішення – менше одного року, тому витрати розраховуються 

виключно за перший рік. 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта за Альтернативою 2 – відсутні. 
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва   

4290,00 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва  

0 

 

ІV. 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: 

забезпечення регулювання 

4 Проблеми більше існувати не 

будуть 

Альтернатива 2: 

відсутність регулювання 

1 Проблеми продовжують 

існувати 

 
Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обгрунтування відповідного 

місця альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1: 

забезпечення регулювання  

Вирішення проблем Немає Економія бюджетних коштів, 

зменшення рівня корупції, 

застосування конкурентного 

середовища 

Альтернатива 2: 

відсутність регулювання  

Немає Час та кошти Невирішення існуючих проблем 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх чинників 

на дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1: 

забезпечення регулювання  

Вирішення проблем У разі зміни чинного законодавства  

Альтернатива 2: 

відсутність регулювання  

немає Х 

 

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

Для вирішення зазначених проблем проектом регуляторного акта передбачено внесення 

змін до Положення про застосування системи електронних державних закупівель. 

Запропоновано обов’язкове застосування системи електронних державних закупівель 

ProZorro для закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких перевищує 5000,00 грн. та не 

перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» 

Впровадження механізму контролю про стан виконання цього рішення. 

 

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 

  

 



ТЕСТ  

малого підприємництва (М-Тест) 

 
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів 

малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких 

необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 31.05.2016 р. 

по_03.06.2016 р. 
 

№ 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  Інтернет та телефонні запити до 

суб’єктів малого підприємництва 

 6 Визначено кількість комунальних підприємств, 

що будуть брати участь у придбанні через 

систему електронних державних закупівель 

товарів, робіт та послуг. 

Отримано інформацію про: суму коштів, яку 

можливо зекономити за рахунок участі у системі 

електронних державних закупівель ProZorro, 

витрати на підготовку інформації для 

розміщення на офіційному сайті, витрати на 

підготовку звітів про здійснені закупівлі. 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6 

одиниць, у тому числі малого підприємництва 2 одиниці та мікропідприємства 4 одиниці; 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 85,7 %. 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 
№ Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 

0  0  

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у 

визначеному органі державної влади чи місцевого 

самоврядування 

 0  0 

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати 

– витратні матеріали) 

 1800,00 0  

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне 

обслуговування) 

0  0  

5 Інші процедури (уточнити):   0 0  

5.1 Витрати на придбання засобів, зокрема, обладнання 

необхідних для входження на ринок (одноразові витрати) 

 0 0  

6 Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 1800,00 Х 



7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати 

вимоги регулювання, одиниць 

6 

8 Сумарно, гривень 10800,00 Х 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги 

регулювання 

102,6  0 

10 Процедури організації виконання вимог регулювання  0 0  

11 Процедури офіційного звітування 17,1  0 

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0  0  

13 Інші процедури (уточнити):   0   0 

14 Разом, гривень (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 119,7 Х 

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць 

6 

16 Сумарно, гривень відповідний стовпчик “разом” Х кількість 

суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати 

вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15) 

718,2 Х 

 
Дія запропонованого рішення – менше одного року, тому витрати розраховуються 

виключно за перший рік. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 

регулювання: виконавчий комітет Знам’янської міської ради 
 

№ Процедура 

регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва  

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

держоргану 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості   

суб’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулювання 

Витрати 

на 

адміністр

ування 

регулюва

ння* (за 

рік), 

гривень 

1  Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

0,2 18,75 5 6 112,5 

2  Поточний контроль 

за суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

0 0 0 0 0 

2.1 камеральні 0 0 0 0 0 

2.2 виїзні 0 0 0 0 0 

3  Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

0 0 0 0 0 

4  Реалізація одного 

окремого рішення 

щодо порушення 

вимог регулювання 

0 0 0 0 0 



5  Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

0 0 0 0 0 

6  Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

0,5 18,75 5 6 281,25 

7 Інші адміністративні 

процедури 

(уточнити): копії, 

переоформлення, 

дублікат 

0 0 0 0 0 

8 Разом за рік Х Х Х Х 393,75 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 
№ Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1800,00 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та звітування 

119,7 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 1919,7 

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

393,75 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 2313,45 

5. Впровадження корегуючих механізмів 
Попередня вартість бюджетних коштів, що будуть зекономлені за рахунок впровадження 

системи електронних державних закупівель ProZorro для суб’єктів малого підприємництва складає за 

рік орієнтовно 750,00-1250,00 грн. 

Враховуючи вищезазначене, впровадження корегуючи заходів не доцільно. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Початок впровадження регуляторного акта - з дати його офіційного опублікування. 

Термін дії запропонованого регуляторного акта - до введення в дію Закону України 

«Про публічні закупівлі» (з 1 серпня 2016 року - для всіх замовників). 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

У результаті прийняття проекту рішення – проекту регуляторного акта очікуються 

такі позитивні фактори, як: 

 мінімізація негативного впливу людського фактора на результати закупівлі (вибір 

кращої заявки відбувається автоматично, виходячи із визначених організатором 

закупівлі критеріїв/вимог); 

 зниження вартості закупівель і оптимізації витрат з урахуванням властивостей 

товарів, що закуповуються; 

 зниження витрат часу та трудових витрат при здійсненні закупівельної діяльності; 

 підвищення прозорості та ефективності здійснюваних операцій за рахунок 

публічності проведення торгів; 

 оперативність у забезпеченні замовника необхідними товарами; 

 розширення ринку потенційних покупців; 

 залучення максимальної кількості нових постачальників. 

 



Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо рішення 

– регуляторного акта виконавчого комітету Знам’янської міської ради буде здійснено 

шляхом опублікування його в офіційному друкованому виданні “Знам’янські вісті”. Зі 

змістом проекту рішення – проекту регуляторного акта можна ознайомитися на офіційному 

веб-сайті міської ради (zn-rada.gov.ua) в розділі “Проекти рішень виконавчого комітету”. 

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта: 

Показник  До 01 серпня 2016 року (введення в дію 

Закону України «Про публічні закупівлі») 

Розмір надходжень до державного та місцевих 

бюджетів і державних цільових фондів 

- 

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних 

осіб, на яких поширюватиметься дія акта 

7 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами 

господарювання та/або фізичними особами, 

пов'язаними з виконанням вимог акта 

Час, що витрачатимуться суб'єктами 

господарювання – 43 год. 

Розмір коштів, які витрачатимуться 

суб'єктами господарювання – 15808,20 грн. 

рівень поінформованості суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб з основних положень акта 

Всі суб’єкти малого та середнього 

підприємництва будуть проінформовані про 

рішення шляхом розміщення на офіційному 

сайті Знам’янської міської ради та у міській 

газеті «Знам’янські вісті» 

Економія бюджетних коштів Економія бюджетних коштів складає 3-5% 

(орієнтовно 750,00-1250,00 грн.) 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

Передбачається проведення базового та повторного відстеження результативності 

рішення. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати 

набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу. 

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено відповідно до вимог Закону 

України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

Зауваження та пропозиції від розпорядників бюджетних коштів, комунальних 

підприємств та суб’єктів господарювання приймаються протягом місяця з моменту 

опублікування в засобах масової інформації, проекту регуляторного акту в письмовому 

вигляді за адресою: м. Знам’янка, вулиця Михайла Грушевського, 19, каб. 12. 

Телефони для довідок:  2-19-72 

 

В.о.начальника відділу економічного 

розвитку, промисловості, інфраструктури  

та торгівлі                                                                                                    О.В.Грінченко 
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