
Аналіз регуляторного впливу 

до проєкту рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про 

затвердження Переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання 

 

Проєкт рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про 

затвердження Переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації  (далі – 

проєкт Рішення) розроблено на виконання вимог Закону України від 

14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор». 

Статтею 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор» визначеного повноваження  Комісії з 

регулювання азартних ігор та лотерей визначати перелік грального обладнання, що 

підлягає сертифікації. 

Статтею 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор» встановлено заборону використання 

несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога Комісії з 

регулювання азартних ігор та лотерей про сертифікацію. 

Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності», сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке 

стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу. 

Отже, прийняття проєкту Рішення необхідне з метою визначення переліку 

грального обладнання, що підлягає сертифікації, закріплення обов’язку організатора 

азартних ігор проводити сертифікацію грального обладнання та забезпечення 

дотримання якості та безпечності грального обладнання.  

Наразі перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації не 

затверджений, що створює прогалини нормативно-правового регулювання та 

перешкоджає реалізації положень Закону України «Про державне регулювання 

діяльності щодо здійснення сертифікації грального обладнання. 

 Суб'єкти, на яких проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + 
 

Держава + 
 

Суб’єкти господарювання, + 
 

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва* 

 
- 

 

 Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки 

перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації встановлюється 

нормативно-правовими актами.  

Альтернативного регуляторного нормативно-правового акта для вирішення 

порушеного питання немає. 

 

II. Цілі державного регулювання 

Метою прийняття запропонованого проєкту Рішення є: 
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- реалізація норм Закону України «Про державне регулювання діяльності 

щодо організації та проведення азартних ігор» щодо проведення сертифікації 

грального обладнання; 

- закріплення обов’язку організатора азартних ігор проводити сертифікацію 

грального обладнання; 

- забезпечення дотримання якості та безпечності грального обладнання – 

дотримання технічних вимог; 

- запобігання недобросовісного використання грального обладнання;  

- встановлення прозорого механізму проведення сертифікації грального 

обладнання та усунення прогалин законодавства у цій сфері; 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

Вид 

альтернативи 

Опис альтернативи 

Відсутність 

регулювання  

Відсутність законодавчо закріпленого переліку грального 

обладнання, що підлягає сертифікації, тягне за собою 

використання несертифікованого грального обладнання. 

Затвердження 

регуляторного акта.  

Виконання вимог законів України щодо визначення 

Комісією з питань регулювання азартних ігор та лотерей 

переліку   грального обладнання, що підлягає сертифікації, 

реалізація положень Закону України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення 

азартних ігор» щодо здійснення сертифікації грального 

обладнання.  

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Відсутність 

регулювання  

Відсутні Відсутні 

Затвердження 

регуляторного акта 

Закріплення обов’язкового  здійснення 

сертифікації грального обладнання, перелік 

якого міститься в цьому регуляторному акті 

та запобігання використанню 

несертифікованого грального обладнання;  

Також, прийняття проєкту Рішення усуне 

прогалини Закону України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор» щодо  здійснення 

сертифікації грального обладнання; реалізує 

повноваження Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей визначати перелік 

Додаткові 

витрати держави 

у зв’язку з 

запровадженням 

запропонованої 

редакції проєкту 

акта не 

виникають. 
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грального обладнання, що підлягає 

сертифікації. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Відсутність 

регулювання  

Відсутні Відсутні 

Затвердження 

регуляторного акта 

Удосконалення державного 

регулювання в сфері організації та 

проведення азартних ігор. 

Забезпечення якості та безпечності 

грального обладнання. 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Визначення кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію 

регулювання та питомої ваги  групи не можуть бути визначені на етапі прийняття 

проєкту Рішення, зважаючи на впровадження державного регулювання сфери 

організації та проведення азартних ігор вперше після заборони грального бізнесу в 

Україні протягом тривалого часу. 

  

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Відсутність 

регулювання 

 

- - 

Затвердження 

регуляторного акта 

 Усунення законодавчих прогалин 

щодо проведення сертифікації 

грального обладнання. 

Закріплення прозорого механізму 

проведення сертифікації та 

забезпечення використання всіма 

організаторами азартних ігор 

сертифікованого грального 

обладнання.  

Додаткові витрати відсутні.  

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

 

Вартість балів оптимального альтернативного способу визначається за 

чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою 

(проблема більше існувати не буде); 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною 

мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 
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2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково 

(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми 

залишаться невирішеними); 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які 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 

Відсутність 

регулювання  

1 У разі залишення наявної на 

сьогодні ситуації без змін не буде 

досягнуто цілей державної політики  у 

сфері організації та проведення азартних 

ігор,  виникне практика 

недобросовісного використання 

грального обладнання, оскільки не буде 

закріплено обов’язку проведення 

сертифікації такого обладнання. 

Затвердження 

регуляторного акта 

4          Прийняття проєкту Рішення усуне 

наявні проблеми правового регулювання 

щодо проведення сертифікації грального 

обладнання, забезпечить дотримання 

вимог якості та безпечності такого 

обладнання, сприятиме створенню 

конкурентного ринку азартних ігор 

 

Рейтинг 

результативн

ості 

Вигоди (підсумок) 
Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Відсутність 

регулювання  

- Відсутні Залишення ситуації, яка існує 

на сьогодні, не вирішує 

проблему та не забезпечує 

досягненню цілей державної 

політики у сфері організації 

та проведення азартних ігор. 

Затвердження 

регуляторног

о акта 

Усунення прогалин 

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» щодо 

проведення сертифікації, 

здійснення ефективного 

Додаткові 

втрати 

відсутні. 

Повністю вирішує 

проблему. Цей спосіб 

забезпечить нормативно-

правове регулювання 

процедури здійснення 

сертифікації грального 

обладнання та закріпить 

обов’язок організаторів 
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державного регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор, 

забезпечення якості і 

безпечності грального 

обладнання. 

азартних ігор щодо 

проведення  сертифікації.  

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Відсутність 

регулювання  

Залишення наявної на сьогодні 

ситуації без змін не забезпечить 

вирішення проблеми та призведе до 

прогалин Закону України «Про 

державне регулювання діяльності 

щодо організації та проведення 

азартних ігор». 

- 

Затвердження 

регуляторного 

акта 

Прийняття проєкту Рішення 

необхідне для реалізації положень 

Закону України «Про державне 

регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних 

ігор», вирішить заявлені проблеми та 

забезпечить досягнення поставлених 

цілей у сфері сертифікації грального 

обладнання. 

Проєкт Рішення є 

підзаконним актом, 

єдиним зовнішнім 

фактором на його дію є 

зміна норм законів, на 

яких він базується. 

 

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

 

Механізмом розв’язання визначених проблем є прийняття проєкту Рішення.  

Для впровадження проєкту Рішення необхідно забезпечити відповідне 

інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення 

його на офіційних вебсайті Кабінету Міністрів України.Суб’єктам господарювання 

необхідно ознайомитись з положеннями регуляторного акту.  

Проєкт Рішення має на меті: 

1) затвердити перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації; 

2) забезпечити використання грального обладнання належної якості і 

безпечності; 

3) запобігти недобросовісному використанню грального обладнання; 

4) усунути прогалини законодавства щодо сертифікації грального обладнання; 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
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самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

 

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не здійнюється, зважаючи на 

неможливість встановлення кількості субєктів господарювання, що перебувають у 

сфері регулювання.  

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки необхідність 

виконання положень цього регуляторного акта є постійною. 

Набрання чинності регуляторним актом відбудеться з дня його офіційного 

опублікування. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у 

кількісному виразі) визначатиметься після набрання чинності актом. 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є: 

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; 

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта; 

- кількість проведених сертифікацій грального обладнання, 

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з положеннями 

регуляторного акта; 

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 

фондів, пов'язаних з дією акта; 

Витрат при реалізації положень регуляторного акту не передбачається. 

Регуляторний акт поширюватиметься на всіх юридичних осіб, які мають намір 

використовувати гральне обладнання, перелік якого встановлено регуляторним 

актом, та на виконання вимог Закону України «Про державне регулювання 

діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» здійснюватимуть 

сертифікацію грального обладнання. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання 

чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається 

проведення повторного відстеження результативності цього акта. 

В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

шляхом проведення повторного та періодичних відстежень. 
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Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта 

здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності, але не пізніше двох 

років. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із 

повторного відстеження. 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

Результативність акта відстежуватиметься за результатами опрацювання 

статистичної інформації щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких 

поширюватиметься дія регуляторного акта, кількості проведених сертифікацій 

грального обладнання, рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з 

положеннями регуляторного акта;  

 

 

Голова Комісії з  

регулювання азартних ігор та лотерей          І. РУДИЙ  

 

 


