
 
          

 
ПРОЕКТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 
№ 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”: 

1. Встановити тарифи на інвентаризацію нерухомого майна у розмірі        
не вище 60,0 гривень за 1 нормо-годину виконуваних робіт (без податку на додану 
вартість). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 28 листопада 2013 року №395/2013-р “Про 
встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна”, зареєстроване у 
Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 02 грудня 2013 року за 
№83/1917. 

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у 
Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з 
моменту його оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
  
Перший заступник  
голови адміністрації               В.Процюк 

 

Про встановлення тарифів на 
інвентаризацію нерухомого майна 
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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації                      

“Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна” 
 

I. Визначення проблеми 
На сьогодні в області діє розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 28.11.2013 року №395/2013-р “Про встановлення тарифів на 
інвентаризацію нерухомого майна”.  

Зазначеним розпорядженням затверджено тарифи на інвентаризацію 
нерухомого майна у розмірі не вище 45,0 гривень за 1 нормо-годину виконуваних 
робіт (без податку на додану вартість). 

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття запропонованого 
регуляторного акта, є збиткова діяльність суб’єктів господарювання, які надають 
послуги з інвентаризації нерухомого майна, у першу чергу, через зростання з 2013 
року собівартості послуги, пов’язане із стрімким підвищенням вартості енергоносіїв, 
комунальних послуг, матеріально-технічного забезпечення тощо. 

За таких обставин до обласної державної адміністрації звернулись суб’єкти 
господарювання, а саме: КП “Городоцьке БТІ”, КП “Ярмолинецьке БТІ”,        
КП “Полонське БТІ”, КП “Красилівське БТІ”, Старокостянтинівське БТІ ОР,        
ГМП “Інвентаризатор” (м. Деражня), КП “Волочиське БТІ”, КП НМР “Бюро 
технічної інвентаризації” (м. Нетішин), КП “Шепетівське БТІ”, КП “Славутське 
БТІ” з клопотанням щодо підвищення діючих тарифів на послуги з інвентаризації 
нерухомого майна. 

Дане питання справляє вплив на: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни + - 
Держава + - 
Суб'єкти господарювання + - 
у тому числі суб’єкти 
малого підприємництва 

+ - 
 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних 
регуляторних актів. Невтручання з боку держави в ринкове саморегулювання 
тарифів на послуги з інвентаризації нерухомого майна може призвести до зростання 
зазначених тарифів до рівня, який будуть не в змозі оплатити малозабезпечені 
категорії громадян. 

Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації проаналізовано калькуляції вартості 1 нормо-години по 
кожному підприємству, що звернулися, та вивчено обґрунтованість їх витрат. У 
структурі калькуляції заробітна плата та нарахування становлять близько 49,7%, 
рентабельність підприємств в середньому 12,0 відсотків. Рівень мінімальної 
заробітної плати з грудня 2013 року збільшився на 13,1% (з 1218 грн. до 1378 грн.) 
(калькуляція вартості 1 нормо-години додається). 

Необхідністю підняття тарифів є також ріст порівняно з груднем 2013 року (з 
моменту запровадження діючих тарифів) цін на енергоносії, комунальні послуги, 
матеріально-технічне забезпечення, загальногосподарські витрати, які в структурі 
загальних витрат вартості 1-ї нормо-години на інвентаризацію нерухомого майна 
займають 50,3 відсотка. 
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З моменту встановлення діючих тарифів загальногосподарські витрати з 
грудня 2013 року, враховуючи індекс споживчих цін за грудень 2013 року,         
2014-2015 роки та за січень 2016 року, зросли на 67,2 відсотка. 

Зважаючи на зазначені фактори, забезпечення беззбиткової діяльності 
суб’єктів господарювання, які надають послуги з інвентаризації нерухомого майна, 
та одночасне зниження платоспроможності громадян, які користуються цими 
послугами, збалансований тариф доцільно встановити у розмірі не вище        
60,0 гривень за 1 нормо-годину виконуваних робіт (без податку на додану вартість), 
що на 33,3% вище діючого тарифу (45,0 гривень за 1 нормо-годину виконуваних 
робіт (без податку на додану вартість).  

Суб’єкти господарювання застосовуватимуть тарифи виходячи із фактичних 
витрат, але не вище 60,0 гривень за 1 нормо-годину. 
 

ІІ. Цілі державного регулювання 
До основних цілей даного регуляторного акта належать: 
- затвердження економічно обґрунтованих розмірів тарифів на інвентаризацію 

нерухомого майна; 
- забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання; 
- поліпшення якісного обслуговування споживачів послуг. 
 
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
1. Визначення альтернативних способів: 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1 Збереження діючого регулювання 
Альтернатива 2 Встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні 

Загострення 
фінансового становища 

суб’єктів 
господарювання 

області через 
економічно 

необґрунтовані тарифи 

Альтернатива 2 
Стабільність функціонування ринку 

зазначених послуг 
Відсутні 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження вартості послуг 
інвентаризації нерухомого майна за 

рівнем трирічної давності, що 
дозволяє мінімізувати особисті 

бюджетні витрати  

Погіршення якості 
та своєчасності 
надання послуг 

Альтернатива 2 Забезпечення громадян якісними та Зростання плати на 
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своєчасними послугами з 
інвентаризації нерухомого майна за 

економічно обґрунтованими 
тарифами 

послуги з 
інвентаризації 

нерухомого майна 

 

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

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

- - 7 146 153 

Питома вага групи у 
загальній кількості, 
відсотків 

- - 4,6 95,4 100,0 

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні 

Загострення фінансового 
становища суб’єктів 

господарювання області, 
які надають послуги з 

інвентаризації нерухомого 
майна, через 

невідповідність існуючого 
тарифу фактичним 

витратам 

Альтернатива 2 

Забезпечення  беззбиткової 
фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів 
господарювання, які надають 

послуги з інвентаризації 
нерухомого майна 

Відсутні 

 

Оскільки застосування діючих тарифів унеможливлює відшкодування 
фактичних витрат на надання послуг суб’єктами господарювання області, які 
надають послуги з інвентаризації нерухомого майна, та отримання ними прибутку, 
зокрема, для поліпшення якості послуг, єдиною альтернативою діючому 
регуляторному акту може бути прийняття розпорядження голови 
облдержадміністрації, яким будуть встановлені нові економічно обґрунтовані 
тарифи. 

Рівень тарифів, встановлений у проекті розпорядження, ґрунтується на 
розрахунках Департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації та на даних аналізу фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з інвентаризації 
нерухомого майна. 

Запропоноване проектом регуляторного акту регулювання, є єдиним 
адекватним варіантом, здатним врегулювати фінансово-господарські проблеми 
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суб’єктів підприємництва, які надають послуги з інвентаризації нерухомого майна, 
та забезпечити потребу населення області в отриманні цих послуг. 

 

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 1 
Не сприяє розв’язанню 
визначеної проблеми 

Альтернатива 2 3 

Довготривала процедура 
затвердження тарифів та 

відсутність можливості швидко 
змінювати розмір тарифу при 
зростанні складових витрат 

 

Рейтинг 
результативності 

Вигоди  
(підсумок) 

Витрати 
(підсумок) 

Обґрунтування 
відповідного 

місця 
альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 Відсутні 
Збиткова діяльність 

суб’єктів 
господарювання 

При прийнятті 
даної 

альтернативи 
проблема, яку 

передбачається 
розв’язати, 

продовжуватиме 
існувати 

Альтернатива 2 

Врегулювання 
фінансово-

господарських 
проблем суб’єктів 

підприємництва, які 
надають послуги з 

інвентаризації 
нерухомого майна, 

та забезпечення 
потреб населення 

області в отриманні 
цих послуг 

Відсутні 

При прийняті 
даної 

альтернативи усі 
важливі аспекти 

проблеми існувати 
не будуть 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги 
обраної 

альтернативи/причини 
відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 
Альтернатива 1 Не сприяє розв’язанню х 
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визначеної проблеми 

Альтернатива 2 

Надання якісних та 
своєчасних послуг за 

економічно обґрунтованими 
тарифами 

Зростання на державному 
рівні темпів інфляції, 
вартості комунальних 

послуг, збільшення розміру 
мінімальної заробітної 

плати тощо 
 
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 
Проектом розпорядження встановлюються тарифи на інвентаризацію 

нерухомого майна у розмірі не вище 60,0 гривень за 1 нормо-годину виконуваних 
робіт (без податку на додану вартість).  

Проект розпорядження розроблено відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)”. 

Проект розпорядження містить економічно обґрунтовані тарифи на 
інвентаризацію нерухомого майна, що позитивно вплине на стабільну роботу 
відповідних суб’єктів господарювання та покращення якості послуг. 

 
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’єкти малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 
необхідне для здійснення регулювання, проведено розробником у період з        
20 лютого по 20 березня 2016 року. 

 

№ 
п/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 
Зустрічі з окремими суб’єктами малого 

підприємництва 
11 

Отримано 
інформацію від 

суб’єкта 
господарювання 
щодо витрат на 

послуги, які 
надає 

підприємство 
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2 Телефонні розмови 15 

Уточнення 
інформації 

щодо витрат 
суб’єкта 

господарювання 
стосовно 

виконання 
вимог 

регулювання 

3 
Офіційний сайт Хмельницької 

облдержадміністрації  Розміщена інформація щодо 
наміру перегляду вартості послуг 

з інвентаризації нерухомого 
майна 

4 

Офіційне друковане видання 
Хмельницької обласної ради та обласної 

державної адміністрації „Подільські 
Вісті” 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 
(мікро- та малі):  

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання, 153 одиниці, у тому числі малого підприємництва – 7 одиниць та 
мікропідприємництва – 146 одиниць; 

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 
господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100,0 відсотків. 

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

регулювання                 грн. 

№ 
п/п 

Найменування оцінки 

У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання) 

Періодичні 
(за наступний 

рік) 

Витрати за 
п’ять років 

1 Придбання необхідного 
обладнання (пристроїв, 
машин, механізмів) 
Формула: 
кількість необхідних 
одиниць обладнання Х 
вартість одиниці 

0 0 0 

2 Процедури повірки 
та/або постановки на 
відповідний облік у 
визначеному органі 
державної влади чи 
місцевого 
самоврядування 
Формула: 
прямі витрати на 
процедури повірки 
(проведення первинного 

0 0 0 



 7

обстеження) в органі 
державної влади + 
витрати часу на 
процедуру обліку (на 
одиницю обладнання) Х 
вартість часу суб’єкта 
малого підприємництва 
(заробітна плата) Х 
оціночна кількість 
процедур обліку за рік) Х 
кількість необхідних 
одиниць обладнання 
одному суб’єкту малого 
підприємництва 

3 Процедури експлуатації 
обладнання 
(експлуатаційні витрати - 
витратні матеріали) 
Формула: 
оцінка витрат на 
експлуатацію обладнання 
(витратні матеріали та 
ресурси на одиницю 
обладнання на рік) Х 
кількість необхідних 
одиниць обладнання 
одному суб’єкту малого 
підприємництва 

0 0 0 

4 Процедури 
обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування) 
Формула: 
оцінка вартості 
процедури 
обслуговування 
обладнання (на одиницю 
обладнання) Х  кількість 
процедур  технічного 
обслуговування на рік на 
одиницю обладнання Х  
кількість необхідних 
одиниць обладнання 
одному суб’єкту малого 
підприємництва 

0 0 0 

5 Інші процедури 
(внесення змін до 

90,0 0 0 
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прейскуранту послуг у 
зв’язку з прийняттям 
нових тарифів) 

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

90,0 0 0 

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

153 153 153 

8 Сумарно, гривень 
Формула: 
відповідний стовпчик 
“разом” Х  кількість 
суб’єктів малого 
підприємництва, що 
повинні виконати вимоги 
регулювання (рядок 6 Х 
рядок 7) 

13770,0 0 0 

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

9 Процедури отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання 
Формула: 
витрати часу на 
отримання інформації 
про регулювання, 
отримання необхідних 
форм та заявок Х 
вартість часу суб’єкта 
малого підприємництва 
(заробітна плата) Х 
оціночна кількість форм

0 0 0 

10 Процедури організації 
виконання вимог 
регулювання 
Формула: 
витрати часу на 
розроблення та 
впровадження 
внутрішніх для суб’єкта 
малого підприємництва 
процедур на 
впровадження вимог 
регулювання Х вартість 

0 0 0 
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часу суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) Х 
оціночна кількість 
внутрішніх процедур 

11 Процедури офіційного 
звітування 
Формула: 
витрати часу на 
отримання інформації 
про порядок звітування 
щодо регулювання, 
отримання необхідних 
форм та визначення 
органу, що приймає звіти 
та місця звітності + 
витрати часу на 
заповнення звітних форм 
+ витрати часу на 
передачу звітних форм 
(окремо за засобами 
передачі інформації з 
оцінкою кількості 
суб’єктів, що 
користуються формами 
засобів – окремо 
електронна звітність, 
звітність до органу, 
поштовим зв’язком 
тощо) + оцінка витрат 
часу на корегування 
(оцінка природного рівня 
помилок)) Х вартість 
часу суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) Х 
оціночна кількість 
оригінальних звітів Х 
кількість періодів 
звітності за рік 

0 0 0 

12 Процедури щодо 
забезпечення процесу 
перевірок 
Формула: 
витрати часу на 
забезпечення процесу 
перевірок з боку 

0 0 0 
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контролюючих органів Х 
вартість часу суб’єкта 
малого підприємництва 
(заробітна плата) Х 
оціночна кількість 
перевірок за рік 

13 Інші процедури 
(уточнити) 

0 0 0 

14 Разом, гривень 
Формула: 
(сума рядків 9 + 10 + 11 
+ 12 + 13) 

0 0 0 

15 Кількість суб’єктів 
малого підприємництва, 
що повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць 

0 0 0 

16 Сумарно, гривень 
Формула: 
відповідний стовпчик 
“разом” Х кількість 
суб’єктів малого 
підприємництва, що 
повинні виконати вимоги 
регулювання (рядок 14 Х 
рядок 15) 

0 0 0 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю 

внесення у нього змін шляхом корегування тарифів на послуги з інвентаризації 
нерухомого майна в межах Хмельницької області, а також його відміни у разі змін 
нормативно-правових актів вищого рівня, що врегульовують зазначене питання. 

Досягнення поставлених цілей можливо у разі прийняття запропонованого 
проекту розпорядження.  

Реалізація вимог зазначеного регуляторного акта не потребує додаткових 
витрат з державного бюджету.  

Основними зовнішніми факторами, що можуть негативно вплинути на 
ефективну реалізацію регуляторного акта, є зростання на державному рівні темпів 
інфляції, вартості комунальних послуг, збільшення розміру мінімальної заробітної 
плати тощо. 

 
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Основними показниками результатів запровадження регуляторного акту слід 
вважати: 

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов'язаних з дією акта; 

2) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта; 
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3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта; 

4) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта; 
 5) кількість звернень та скарг від споживачів щодо рівня плати за послуги на 
інвентаризацію нерухомого майна; 
 6) кількість звернень контролюючих органів щодо дотримання суб’єктами 
господарювання державної дисципліни цін. 

Оцінку ефективності дії цього регуляторного акту за визначеними вище 
показниками буде здійснено шляхом проведення відстеження результативності 
регуляторного акту на основі статистичного та соціологічного аналізу. 
 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта 

При визначенні ефективності впровадження розпорядження будуть 
враховуватись результати фінансово-господарської діяльності досліджуваних 
суб’єктів господарювання області, які надають послуги з інвентаризації нерухомого 
майна. 

Оцінка ефективності дії цього регуляторного акту за визначеними вище 
показниками буде здійснено шляхом аналізу інформації, одержаної від суб’єктів 
господарювання області, які надають послуги з інвентаризації нерухомого майна за 
рік з моменту набрання ним чинності. 

Для відстеження будуть використовуватись матеріали статистичної звітності 
суб’єктів господарювання, на базі яких встановлювались тарифи. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 
напередодні набрання чинності регуляторного акта шляхом збору пропозицій і 
зауважень та їх аналізу у відповідності до Методики відстеження результативності 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 року № 308. 

Повторне відстеження проводитиметься через рік з дня набрання чинності 
актом (до червня 2017 року). 

Періодичне відстеження – один раз на три роки після повторного відстеження. 
Відстеження здійснюватимуться Департаментом економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації. Звіти про результативність 
дії акта по завершенню базового, повторного та періодичного відстежень 
оприлюднюються на офіційному сайті облдержадміністрації та/або в засобах 
масової інформації. 

 
 

Додаток на 1-му аркуші. 
 

Директор Департаменту  
економічного розвитку, промисловості та  
інфраструктури облдержадміністрації              М.Левицький 
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Додаток                                                          
до АРВ проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

“Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна” 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ                                                                                                                    
вартості 1-ї нормо-години на інвентаризацію нерухомого майна 

Основні структурні складові витрат тарифу 
Питома вага у 
структурі, % 

Зростання цін (витрат), % 
Вплив збільшення цін (витрат) за 

рахунок складових, % 

1 2 3 4 
Заробітна плата всього, у т.ч.: 49,7 х х 
(1) Основна заробітна плата виробничого 
персоналу* 31,9 13,1 4,2 

Додаткова заробітна плата виробничого персоналу  8,8 13,1 1,2 
Нарахування на заробітну плату виробничого 
персоналу (єдиний соціальний внесок 22,0%)  9,0 13,1 1,2 

(2) Загальногосподарські витрати 50,3 67,2 33,8 
Всього  100,0 х 40,28 (всього зростання собівартості) 
 

  

 
 

грн. 
Діюча собівартість                           38,19 
Розрахункова собівартість                       53,57 (38,19 х 40,28%) 
Прибуток (12%)                        6,43 (53,57х12% - 53,57) 
Розрахунковий тариф (без ПДВ)               60,00 (53,57+6,43) 
    
Довідково                                                                                                     грн. 
Діюча собівартість 38,19   
Діючий прибуток (17,84%) 6,81   
Діючий тариф (без ПДВ) 45,00   
    
Приклад розрахунку зростання складової "Основна заробітна плата виробничого персоналу" (графа 2:100,0% х графу 3 = графа 4): 31,9/100,0 х 
(13,1)= 4,2 (%) 
(1) Рівень мінімальної заробітної плати з грудня 2013 року збільшилась на 13,1%  (з 1218 грн. до 1378 грн.) (статистичні дані). 
(2) Загальногосподарські витрати з  грудня 2013 року та індекс споживчих цін за грудень 2013 року, 2014-2015 роки та січень 2016 року зросли на 
67,2 відсотка. 
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