
 Аналіз регуляторного впливу  

до проекту наказу управління культури, національностей і релігій 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації “Про затвердження 

Положення про мистецький конкурс з визначення культурно-мистецьких 

проектів, для реалізації яких передбачається надання фінансової 

підтримки з обласного бюджету” 

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з 

дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й 

організаційні заходи реалізації проекту наказу управління культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

“Про затвердження Положення про мистецький конкурс з визначення 

культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких передбачається надання 

фінансової підтримки з обласного бюджету”. 

 

1.Визначення та аналіз проблеми 

 

Статтею 3 Закону України “Про культуру” передбачено, що основними 

засадами державної політики у сфері культури є створення умов для творчого 

розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання 

громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, 

задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів 

культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури 

інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не 

заборонених законодавством джерел. 

Адже на цей час, за умови відсутності затвердженого порядку та умов 

проведення мистецького конкурсу в регіоні, фінансування сфери культури і 

мистецтв є двофакторним і роз’єднаним, з бюджетів всіх рівнів та/або за кошти 

приватного бізнесу, що має негативний вплив на функціонування та творчий 

розвиток організацій сфери культури. 

Тобто на цей час необхідно врегулювати питання щодо умов організації 

та проведення мистецького конкурсу з визначення культурно-мистецьких 

проектів для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з 

обласного бюджету, що створюватиме в майбутньому сприятливе середовище 

для розвитку культурних ініціатив на регіональному рівні.  

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових 

механізмів та потребує державного регулювання, що надасть можливість 

врегулювати взаємовідносини, що виникають між обласною державною 

адміністрацією та фізичними і юридичними особами, які надали пропозиції 

щодо участі у культурно-мистецькому конкурсі відповідно до вимог чинного 

законодавства України та проводення мистецького конкурсу здійснювати 

відкрито та прозоро. 



Державне регулювання пропонується здійснити шляхом запровадження 

цього регуляторного акта, яким передбачається затвердження Положення про 

мистецький конкурс з визначення культурно-мистецьких проектів, для 

реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з обласного 

бюджету.  

Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всій території 

Дніпропетровської області, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання 

усіма фізичними та юридичними особами, які мають бажання втілити найбільш 

актуальні культурно-мистецькі проекти, спрямовані на подальший розвиток 

національної культури, народної творчості, популяризації кращих зразків 

класичного та сучасного мистецтва. 
 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни  +  

Держава +  

Суб’єкти господарювання у сфері культури та 

мистецтва, у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

+  

 

2. Цілі державного регулювання 

 

Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про 

яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на 

вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових. 

Основною ціллю розробки регуляторного акта є врегулювання 

взаємовідносин, що виникають між обласною державною адміністрацією та 

фізичними і юридичними особами, які надали пропозиції щодо участі у 

культурно-мистецькому конкурсі відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 
 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується 

два способи: 

Вид 

альтернативи 
Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання – 

неприйняття 

Неприйняття регуляторного акта позбавить можливості 

найбільш обдарованих верств населення Украіни втілити 

свої амбіційні та найбільш актуальні культурно-

мистецькі проекти, спрямовані на подальший розвиток 

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



регуляторного 

акта 

 

національної культури, народної творчості, 

популяризації кращих зразків класичного та сучасного 

мистецтва. 

Альтернатива 2 

Запровадження 

регулювання – 

прийняття 

регуляторного 

акта 

 

Прийняття регуляторного акта надасть можливість 

сприяти фізичним та юридичним особам, які мають 

бажання втілити найбільш актуальні культурно-

мистецькі проекти, спрямовані на подальший розвиток 

національної культури, народної творчості, 

популяризації кращих зразків класичного та сучасного 

мистецтва. 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання – 

неприйняття 

регуляторного 

акта 

Відсутні. - порушення вимог чинного 

законодавства України; 

- відсутність сприятливого 

середовища для реалізації 

культурно-мистецьких проектів; 

-  формування негативного 

іміджу місцевої влади в “очах” 

суспільства, як до органу влади, 

що не дотримуються принципів 

відкритості й прозорості; 

-  позбавлення можливості 

найбільш обдарованих верств 

населення Украіни втілити свої 

амбіційні та найбільш актуальні 

культурно- мистецькі проекти, 

спрямовані на подальший 

розвиток національної культури, 

народної творчості, 

популяризації кращих зразків 

класичного та сучасного 

мистецтва. 

Альтернатива 2 

Запровадження 

регулювання – 

прийняття 

регуляторного 

акта 

 

- конструктивна 

співпраця всіх 

учасників процесу; 

- врегулювання 

взаємодії 

Дніпропетровської 

- рівні  умови для всіх заявників, 

які надають конкурсні 

пропозиції на участь у 

культурно-мистецькому 

конкурсі; 



облдержадміністрації з 

фізичними та 

юридичними обобами, 

які надали пропозиції 

щодо участі у 

культурно-

мистецькому конкурсі 

відповідно до вимог 

чинного законодавства 

України;  

- впровадження 

чіткого порядку та 

умов організації 

проведення 

мистецького конкурсу; 

- забезпечення  

прозорості в роботі 

конкурсої комісії та в 

процедурі відбору 

переможця 

мистецького  конкурсу; 

- формування 

позитивного іміджу 

місцевої влади, 

високого рівня довіри 

серед громадськості до 

політики існуючої 

влади. 

-  реєстрація конкурсних 

пропозицій відкрито та прозоро, 

що надасть можливість 

уникнути корупційних 

складових та обмеження прав 

учасників; 

-  Проведення даного 

мистецького конкурсу 

здійснюється в межах коштів, 

передбачених на реалізацію 

основних культурно-мистецьких 

заходів згідно з цільовою 

регіональною програмою, 

відповідно до підпункту Б 

пункту 5 статті 90 Бюджетного 

кодексу України  

 

28 794,60 грн.. / 1 рік 

143 973,00  грн.. / 5 років  

 

 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати  

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання – 

неприйняття 

регуляторного 

акта 

Відсутні. - незручність для громадян; 

- неможливість брати участь 

та  подавати необхідні 

документи для участі у 

мистецьких конкурсах;  

 - наявність корупційної 

складової через відсутність 

прозорості та відкритості при 

проведенні конурсів;  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 



- формування негативного 

іміджу місцевої влади в 

“очах” громадян через 

позбавлення можливості 

найбільш обдарованих верств 

населення Украіни втілити свої 

амбіційні та найбільш 

актуальні  культурно- 

мистецькі проекти 

Альтернатива 2 

Запровадження 

регулювання – 

прийняття 

регуляторного 

акта 

 

- доступність, зручність, 

відкритість та прозорість 

щодо участі заявників у 

культурно-мистецькому 

конкурсі; 

- чіткий алгоритм дій, 

викладений у положенні 

надасть змогу залучити  

більше талановитої молоді, 

мистецьких колективів, 

досідчених митців до 

розвитку національної 

культури, народної 

творчості, популяризації 

кращих зразків 

класичного та сучасного 

мистецтва в регіоні;   

- виключення корупційної 

складової під час 

проведення мистецьких 

конкурсів; 

- отримання сучасного, 

якісного, конкурентно- 

спроможнього 

мистецького конкурсу; 

 

Реалізація прав громадян на 

інтелектуальний та творчий 

розвиток відповідно до статті 

54 Конституції України  

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання  

 
Показник Продюсорських 

центрів 

Театрів, 

театрально- 

концертних 

організацій 

ФОП у галузі 

мистецтва, 

спорту, 

розваг, 

відпочинку 

 

Разом 



** 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць * 

5 31 1846 1882 

Питома вага групи в 

загальній кількості, 

відсотків по 

Дніпропетровській 

області 

0,3% 1,6% 98,1% 100% 

* за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області у 2018 році 

** за даними офіційного сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

по Дніпропетровській області у 2018 році 

 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати  

Альтернатива 

1 

Відсутність 

регулювання – 

неприйняття 

регуляторного 

акта 

Відсутні. 

- негативний вплив на 

діяльність суб'єктів 

господарювання (не буде 

можливості брати участь 

та подавати необхідні 

документи для участі у 

мистецьких конкурсах); 

- незручність для суб’єктів 

господарювання, 

недоступність 

альтернативних джерел 

фінансування мистецьких 

проектів; 

- формування негативного 

іміджу місцевої влади 

серед суб’єктів 

господарювання  через 

позбавлення можливості 

втілювати свої амбіційні 

та найбільш актуальні 

культурно-мистецькі 

проекти 

Альтернатива 

2 

Запровадження 

регулювання – 

прийняття 

регуляторного 

акта 

 

- доступність, зручність, 

відкритість та прозорість щодо 

участі заявників у культурно-

мистецькому конкурсі; 

- чіткий алгоритм дій, 

викладений у положенні 

надасть змогу залучити  більше 

талановитої молоді  до розвитку 

національної культури, 

процедури отримання 

інформації про вимоги 

регулювання та 

організація їх виконання,  

  

141 150 грн. / 1 рік; 

705 750  грн../5 років 

(процедури отримання 

інформації про вимоги 



народної творчості, 

популяризації кращих зразків 

класичного та сучасного 

мистецтва в регіоні;   

- виключення корупційної 

складової під час проведення 

мистецьких конкурсів; 

- отримання сучасного, 

якісного, конкурентно- 

спроможнього мистецького 

конкурсу; 

- формування позитивного 

іміджу місцевої влади, високого 

рівня довіри серед суб’єктів 

господарювання до політики 

існуючої влади. 

  

регулювання та 

організація їх виконання) 

 

 

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість 

фізичним та юридичним особам, які мають бажання втілити найбільш актуальні 

та амбітні культурно-мистецькі проекти та брати участь у культурно-

мистецькому конкурсі. 

Застосування другої альтернативи надасть можливість фізичним та 

юридичним особам, які мають бажання втілити найбільш актуальні та амбітні 

культурно-мистецькі проекти та брати участь у культурно-мистецькому 

конкурсі.  

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за 

чотирибальною системою, де: 

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною 

мірою (проблема більше існувати не буде); 

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті 

майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково 

(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми 

залишаться невирішеними); 

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує існувати). 
Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

бала 



Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання – 

неприйняття 

регуляторного акта 

1 

Відсутній порядок, що буде регулювати 

відносини, які виникають у конкурсній 

процедурі щодо втілення найбільш 

актуальних культурно-мистецьких проектів 

Проблема продовжує існувати. 

Альтернатива 2 

цілі прийняття 

регуляторного 

акта можуть 

бути досягнуті 

частково 

4 

Забезпечує: 

- прозору та відкриту процедуру  

регулювання відносини, які 

виникають у процесі конкурсної 

процедури щодо втілення найбільш 

актуальних культурно-мистецьких 

проектів; 

-  можливість забезпечення  

організації змістовного дозвілля 

населення, підвищення культурного 

рівня громадян, залучення 

громадськості до реалізації державної 

політики у сфері культури; 

- ефективное та раціональне 

використання коштів обласного 

бюджету, передбачених на 

проведення культурно-мистецьких 

заходів; 

- виключення корупційної складової 

під час проведення мистецьких 

конкурсів.  

З’явиться взаємопідтримка та 

взаєморозуміння між закладами 

культури та приватними 

підприємцями, буде запроваджено 

інструмент підтримки сучасних 

креативних ініціатив у сфері культури 

і мистецтв. 

Проблема більше існувати не буде.  
 

 

Рейтинг 

результативнос

ті 

Вигоди (підсумок) 
Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи в 

рейтингу 

Альтернатива 1 

Відсутність 

регулювання – 

неприйняття 

регуляторного 

акта 

Відсутні -Не забезпечує 

належного 

виконання 

чинного 

законодавства 

України у сфері 

культури; 

Цілі взагалі не 

будуть досягнуті. 

Залишаться 

невирішеними 

проблеми: 

належного 

виконання 



- не надає 

зручності та 

доступності для 

суб’єктів 

господарювання 

для прийняття 

участі у даному 

конкурсі; 

відсутня 

можливість 

подавати 

необхідні пакети 

документів;  

 -формування 

негативного 

іміджу місцевої 

влади серед 

суб’єктів 

господарювання  

через 

позбавлення 

можливості 

втілювати свої 

амбіційні та 

найбільш 

актуальні 

культурно-

мистецькі 

проекти. 

чинного 

законодавства 

України у сфері 

культури, 

забезпечення 

якісної, прозорої 

та відкритої 

процедури 

регулювання 

відносин, які 

виникають у 

процесі 

конкурсної 

процедури щодо 

втілення найбільш 

актуальних 

культурно-

мистецьких 

проектів; 

 

. 

Альтернатива 2 

цілі прийняття 

регуляторного 

акта можуть 

бути досягнуті 

частково 

-затвердження 

положення про 

мистецький 

конкурс згідно з 

вимогами чинного 

законодавства 

України; 

- встановлення 

доступності, 

зручності, 

відкритості та 

прозорості щодо 

участі заявників у 

культурно-

мистецькому 

конкурсі; 

- 

 

Є збалансованою 

та 

найсприятливішо

ю.. 

Всі встановлені 

цілі державного 

регулювання  

досягнуті 



- прийом  

документів щодо 

участі у 

культурно-

мистецькому 

проекті буде 

впроваджено за 

відпрацьованим, 

затвердженим 

алгоритмом; 

- виключення 

корупційної 

складової під час 

проведення 

мистецьких 

конкурсів; 

- отримання 

сучасного, 

якісного, 

конкурентно- 

спроможнього 

мистецького 

конкурсу; 

-надасть 

можливість 

забезпечення  

організації 

змістовного 

дозвілля 

населення, 

підвищення 

культурного рівня 

громадян, 

залучення 

громадськості до 

реалізації 

державної 

політики у сфері 

культури, 

ефективного та 

раціонального 

використання 

коштів обласного 



бюджету, 

передбачених на 

проведення 

культурно-

мистецьких 

заходів. 

-Проблема 

вирішена  
 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги 

обраної 

альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного  

акта 

Альтернатива 

1 

Відсутність 

регулювання – 

неприйняття 

регуляторного 

акта 

Не прийняття регуляторного 

акта позбавить можливості 

найбільш обдарованих верств 

населення Украіни втілити 

свої амбіційні та найбільш 

актуальні культурно-

мистецькі проекти, 

спрямовані на подальший 

розвиток національної 

культури, народної 

творчості, популяризації 

кращих зразків класичного 

та сучасного мистецтва. 

Проблема не вирішується. 

Зазначена альтернатива є 

неприйнятною 

Зміни до чинного 

законодавства України 

Альтернатива 

2 

Запровадження 

регулювання – 

прийняття 

регуляторного 

акта 

 

Прийняття регуляторного 

акта надасть можливість 

фізичним та юридичним 

особам, які мають бажання 

втілити найбільш актуальні 

культурно-мистецькі 

проекти, спрямовані на 

подальший розвиток 

національної культури, 

народної творчості, 

популяризації кращих 

зразків класичного та 

сучасного мистецтва 

Зазначена альтернатива є 

прийнятною 

Зміни до чинного 

законодавства України. 

 



 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття наказу управління 

культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації “Про затвердження Положення про мистецький конкурс з 

визначення культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких передбачається 

надання фінансової підтримки з обласного бюджету” яким встановлюється 

прозора та відкрита процедура проведення конкусу на визначення переможця 

найкращого культурно-мистецького проекту. 

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного 

комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу проведення мистецького 

конкурсу з визначення культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких 

передбачається надання фінансової підтримки з обласного бюджету. 

 

 

5.  Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної 

проблеми 

 

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає 

забезпечення прозорої процедури проведення конкусу на визначення 

переможця найкращого культурно-мистецького проекту. 

Прийняття даного наказу надапсть можливість управлінню культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

здійснювати державне регулювання процедури проведення мистецького 

конкурсу з визначення культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких 

передбачається надання фінансової підтримки з обласного бюджету. 

.Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної 

проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а 

саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості 

та врахування громадської думки 

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку 

передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, та забезпечить 

високий ступінь ефективності досягнення цілей визначених при розробці 

регуляторного акта. 

 

6. 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 

 

Органи виконавчої влади та суб'єкти господарювання будуть нести 

витрати на виконання вимог регуляторного акта. 

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання 

для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва 

(додається).  

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 



Даний проект регуляторного акта – проект назазу управління культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

“Про затвердження Положення про мистецький конкурс з визначення 

культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких передбачається надання 

фінансової підтримки з обласного бюджету”, як і будь-який інший нормативно-

правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути 

використаним протягом необмеженого терміну. 

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує 

ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні 

чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим. 

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання 

факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. 

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після 

внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, 

за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень 

регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін 

здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

- надходження коштів до Державного бюджету у зв'язку з 

безпосередньою дією регуляторного акта - надходження коштів до державного 

бюджету не зміниться; 

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, 

не обмежується - дія регуляторного акта поширюється на 1882 суб'єктів 

господарювання; 

- обсяг коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – 849 723,00 

(Тест малого підприємництва додається);  

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних 

осіб - середній (регуляторний акт розміщено на офіційному сайті 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, також копія акта 

надаватиметься на вимогу у разі надходження відповідних звернень). 

 
 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта  

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись 

управлінням культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації шляхом моніторингу статистичних даних отриманих 

облдержадміністрацією при виконанні вимог цього акта, а також на підставі 

соціологічних даних, отриманих шляхом опитування фізичних та юридичних 

осіб, яки приймали участь у конкурсній процедурі. 

Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта: 



-  базове відстеження – до набуття чинності цього регуляторного акта, а 

саме: з 01.08 2019 по 31.08.2019: 
- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснено розробником через рік після набрання чинності цього рішення; 

-  періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки 

після проведення повторного відстеження результативності.  

За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти 

показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення 

неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення 

відповідних змін до регуторного акта. 

Проект регуляторного акта – проект наказу управління культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

та аналіз його регуляторного впливу підготовлений управлінням культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Начальник управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської 

облдержадміністрації      

 

Начальник управління культури, 

національностей і релігій  

Дніпропетровської облдержадміністрації      Н.Г.ПЕРШИНА  

 

 

Проект регуляторного акта – проект наказу управління культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

та аналіз його регуляторного впливу підготовлений управлінням культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
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