
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг 
у сфері організації та проведення азартних ігор» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

3. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття Постанови є:
реалізація положень Закону України «Про державне регулювання 

діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон); 
створення нормативно-правового підґрунтя для провадження діяльності з 

надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор; 
встановлення чіткого та відкритого порядку ліцензування господарської 

діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор;
встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у 
сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку 
вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

проводилося в період з 07 квітня 2022 року по 06 травня 2022 року.

5. Тип відстеження 
Базове відстеження результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності регуляторного 

акта використовувався статистичний метод одержання результатів. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Постановою затверджені Ліцензійні умови провадження господарської 
діяльності з надання послуг у сфері організації та  проведення азартних ігор.

У процесі відстеження результативності проводилося оцінювання 
показників результативності, визначених під час проведення аналізу впливу 
регуляторного акта.

Так, в аналізі регуляторного впливу було визначено такі показники 
результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних  з дією акта;



2
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; 
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з виконанням вимог акта;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання з положеннями 

регуляторного акта;
кількість прийнятих рішень органом ліцензування щодо видачі ліцензії на 

провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та 
проведення азартних ігор.

Оцінювання фактичних значень показників результативності з метою  
відстеження результативності Постанови здійснювалося шляхом аналізу 
статистичної інформації, отриманої КРАІЛ під час реалізації владних 
повноважень, зокрема, щодо видачі ліцензій на провадження господарської 
діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, за 
2021 рік (за період з 07.04.2021 по 31.12.2021) та 2022 рік (за період з 01.01.2022 
по 06.04.2022).

Так, за весь період, що передує даті початку виконання заходів з 
відстеження, до КРАІЛ було подано 44 заяви на видачу ліцензії з надання послуг 
у сфері організації та проведення азартних ігор (41 заява за період з 07.04.2021 
по 31.12.2021 та 3 заяви за період з 01.01.2022 по 06.04.2022), за результатами 
опрацювання яких на підставі відповідних рішень КРАІЛ видано 20 ліцензій. Ще 
за 2-ма рішеннями про видачу ліцензії не була внесена плата за ліцензію, а 
інформація про них не була оприлюднена на офіційному вебсайті КРАІЛ.

У зв’язку з цим, в цілях проведення відстеження результативності 
Постанови, зокрема, під час розрахунку розміру витрат суб’єктів 
господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, використовувався 
показник кількості ліцензіатів, що отримали ліцензію на провадження діяльності 
з надання послуг у сфері азартних ігор (20 суб’єктів господарювання (18 – у 2021 
році та 2 – у 2022 році).

Крім того, для розрахунку кількісних значень показників результативності, 
зокрема, плати за ліцензію, розмір якої визначається розміром мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про 
видачу ліцензії, під час відстеження результативності Постанови  
використовувалися розміри мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2021 та 
01.01.2022, установлені законами України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік» та «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно.

У розрахунку також використовувалася вартість відправлення 
рекомендованого листа з повідомленнями про вручення згідно з тарифами АТ 
«Укрпошта».
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Найменування показника 
результативності регуляторного акта

Базове значення показника результативності 
регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія акта 

Станом на 06 квітня 2022 року до КРАІЛ було 
подано 44 заяви на отримання ліцензії з 
надання послуг у сфері організації та 
проведення азартних ігор

Кількість суб’єктів господарювання, які 
отримали ліцензію на провадження 
господарської діяльності з надання послуг 
у сфері організації та проведення азартних 
ігор

20

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта

Високий рівень поінформованості 
забезпечувався шляхом розміщення Постанови 
на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України, Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей тощо

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

 36,3 млн грн

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язаними 
з виконанням вимог акта*

36,3 млн грн 

* Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання ліцензійних умов 
провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор:

Розрахунок№ Найменування 
витрат 2021 рік 2022 рік Примітка

1 Витрати на підготовку 
заяви для отримання 
ліцензії з надання 
послуг у сфері 
організації та 
проведення азартних 
ігор та виготовлення 
копій документів, що 
додаються до неї 

288,88 грн 314,08 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи 
з розміру витрат часу, 
необхідного для 
підготовки пакету 
документів (8 годин) та 
розміру мінімальної 
заробітної плати 
станом на 01.01.2021 
відповідно до Закону 
України «Про 
Державний бюджет 
України на 2021 рік» 
(6000 грн) та станом на 
01.01.2022 відповідно 
до Закону України 
«Про Державний 
бюджет України на 
2022 рік» (6500 грн)
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2 Витрати на оборотні 

активи (матеріали, 
канцелярські товари 
тощо)

96,0 грн 96,0 грн

3 Витрати на подання 
заяви та документів у 
разі відправлення їх 
поштою

24,50 грн 24,50 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи 
з вартості 
рекомендованого листа 
з повідомленням про 
вручення згідно з 
тарифами АТ 
«Укрпошта» 

4 Витрати на отримання 
адміністративних 
послуг (плата за 
ліцензію на 
провадження 
діяльності з надання 
послуг у сфері 
азартних ігор) 

1800000 грн 1950000 грн Розрахунок 
здійснювався, виходячи 
з розміру мінімальної 
заробітної плати 
станом на 01.01.2021 
відповідно до Закону 
України «Про 
Державний бюджет 
України на 2021 рік» 
(6000 грн) та станом на 
01.01.2022 відповідно 
до Закону України 
«Про Державний 
бюджет України на 
2022 рік» (6500 грн), а 
також розміру плати за 
ліцензію, встановленої 
Законом (300 
мінімальних заробітних 
плат)

5 Разом, гривень 1800409,38 грн  1950434,58 грн
6 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

18 2

32407368,84 3900869,167 Сумарно, гривень
36 308 238,00 грн

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Отримані під час проведення базового відстеження результативності 
регуляторного акта значення показників його результативності свідчать про 
досягнення цілей державного регулювання, задекларованих під час підготовки 
аналізу регуляторного впливу.
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Зокрема, із прийняттям Постанови забезпечено реалізацію положень 

Закону, створено нормативно-правове підґрунтя для надання послуг у сфері 
організації та проведення азартних ігор, встановлено чіткий та відкритий 
порядок ліцензування цього виду господарської діяльності.

Позитивним наслідком прийняття Постанови, як частини нормативно-
правового поля у сфері організації та проведення азартних ігор, стало також 
надходження до Державного бюджету України 36,3 млн грн плати за ліцензії з 
надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Враховуючи викладене, за результатами базового відстеження постанова 
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації 
та проведення азартних ігор» наразі не потребує перегляду.

В. о. Голови КРАІЛ                                                          Христина ДУТКА


