
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства закордонних справ України

«Про затвердження Порядку організації та проведення мистецьких 
конкурсів з метою реалізації заходів і проєктів державної установи 

«Український інститут»

І. Визначення проблеми

Проєкт наказу розроблено Міністерством закордонних справ України з 
метою встановлення процедури організації та проведення мистецьких 
конкурсів для реалізації заходів і проєктів державної установи «Український 
інститут».

Державна установа «Український інститут» (далі - Український інстит) 
є бюджетною установою, яка підпорядкована Міністерству закордонних справ 
України.

Додатком 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 
рік» МЗС виділено 94 095,9 тис. грн за програмою «Фінансова підтримка 
забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення 
діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з 
українцями, які проживають за межами України» (код програмної 
класифікації видатків та кредитування державного бюджету – 1401110).

Механізм використання коштів визначено у Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації заходів і проектів 
Українського інституту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 2019 року № 511 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 5 Порядку бюджетні кошти спрямовуються на:
1) реалізацію заходів і проектів Українського інституту, спрямованих на 

розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за 
кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення 
і побудови громадянського суспільства; організацію культурно-мистецьких, 
міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, 
іміджевих, протокольних і освітніх заходів (конкурси, виставки, вистави, 
концерти, літературні та театральні події, фестивалі, презентації, ярмарки, 
засідання за круглим столом, конференції, симпозіуми, колоквіуми);

2) викладання української мови на базі закордонних філій і партнерських 
організацій Інституту;

3) організацію творчих резиденцій за кордоном та в Україні;
4) надання грантів фізичним та юридичним особам незалежно від форми 

власності для реалізації заходів і проектів, спрямованих на виконання 
статутних завдань і функцій Інституту в порядку, передбаченому МЗС;
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5) оплату членських внесків Інституту в національних та міжнародних 
асоціаціях, мережах, об’єднаннях, радах, спілках;

6) організацію поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів 
культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та 
громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон;

7) розроблення, виробництво, розміщення і поширення друкованої 
продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та 
звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів тощо.

Український інститут використовує бюджетні кошти в межах 
відповідних бюджетних призначень відповідно до річного плану заходів.

Пунктом 9 Порядку встановлено, що закупівля товарів, робіт і послуг за 
рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. 
За результатами проведення закупівлі укладається в установленому порядку з 
переможцем процедури закупівлі договір про закупівлю товарів, робіт і 
послуг.

Статтею 35 Закону України «Про публічні закупівлі»  визначено умови 
застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про публічні 
закупівлі» переговорна процедура закупівлі – це процедура, що 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник 
укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з 
одним або кількома учасниками.

Пунктом 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні 
закупівлі»  встановлено, що переговорна процедура закупівлі застосовується 
замовником як виняток у разі закупівлі творів мистецтва або закупівлі, 
пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору 
про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про культуру» культурно-
мистецький проект - це форма культурної діяльності з визначеними метою і 
строком реалізації (досягнення мети), а також цільовим фінансуванням згідно 
з кошторисом (бюджетом); мистецтво - творча художня діяльність у сферах: 
літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-
вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та інші види діяльності 
людини, що відображають дійсність у художніх образах.

У зв’язку із вищенаведеним, неврегульовано питання організації і 
проведення мистецьких конкурсів з метою реалізації заходів і проєктів 
державної установи «Український інститут» відповідно до Порядку.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
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Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни + -
Держава + -
Суб’єкти господарювання + -

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою розроблення наказу є встановлення процедури організації та 
проведення мистецьких конкурсів для реалізації заходів і проєктів державної 
установи «Український інститут».

Шляхами досягнення зазначеної мети є затвердження порядку про 
організацію та проведення мистецьких конкурсів, у якому пропонується 
визначити умови проведення мистецьких конкурсів, організацію роботи 
конкурсної комісії, процедуру розгляду та оцінки проєктів, фінансові умови 
конкурсу тощо.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 
цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1
Збереження ситуації, яка 
існує на цей час

Відсутність регулювання. Збереження ситуації, яка існує на 
цей час, не дозволяє належним чином реалізувати заходи та 
проєкти Українського інституту, визначені планом заходів 
на поточний рік

Альтернатива 2
Прийняття проєкту 
наказу

Запроваджується прозорий механізм спрямування 
бюджетних коштів, проведення об’єктивного, змагального 
та неупередженого процесу відбору учасників мистецьких 
конкурсів 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1
Збереження ситуації, яка 
існує на цей час

Відсутні Відсутність механізму 
реалізації статті 35 Закону 
України «Про публічні 
закупівлі»
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Альтернатива 2
Прийняття проєкту наказу

Належна реалізація заходів 
та проєктів державної 
установи «Український 
інститут»

Прийняття та реалізація 
регуляторного акта не 
потребує додаткових 
видатків з Державного 
та/або місцевих бюджетів

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Дія акту не поширюється

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

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

- - - - *

Питома вага групи 
у загальній 
кількості, відсотків

- - - - -

* Запропонований проєктом регуляторного акту механізм не дозволяє визначити 
точну кількість суб’єктів господарювання, яка, виходячи з тематики конкурсу, може 
змінюватися. При подальших розрахунках, МЗС виходило з того що, в рамках відповідного 
пункту плану заходів державної установи «Український інститут»  на 2022 рік, буде 
оголошено по 1 конкурсу, в якому візьме участь щонайменше 1 учасник, який може стати 
переможцем відбору.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1
Збереження ситуації, яка 
існує на цей час

Відсутні Х

Альтернатива 2
Прийняття проєкту 
наказу

Можливість одержання 
матеріальної вигоди 
внаслідок реалізації 
заходу/проєкту, у разі 
перемоги у конкурсному 
відборі.
Водночас, вартість кожного 
окремого проєкту буде 
встановлюватися додатково, 

1 суб’єкт орієнтовно             
1 260 000, 00 грн
5 суб’єктів орієнтовно 
6 300 000,00 грн
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а тому конкретні дані 
навести неможливо

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. 
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 
середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 
(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 
господарювання великого і середнього підприємництва, які 
виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

-

Альтернатива 2. 
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 
середнього підприємництва згідно з додатком 2 до 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 
(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 
господарювання великого і середнього підприємництва, які 
виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

1 суб’єкт орієнтовно             
1 260 000, 00 грн
5 суб’єктів орієнтовно 
6 300 000,00 грн

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 
досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення 
цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального 
альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності 
(за чотирибальною 
системою оцінки)

Коментарі щодо 
присвоєння 

відповідного бала

Альтернатива 1
Збереження ситуації, яка існує на 
цей час

1 Є недоцільним, оскільки 
не дозволить досягти 
цілей державного 
регулювання

Альтернатива 2
Прийняття проєкту наказу

4 Цілі прийняття 
регуляторного акта 
можуть бути 
реалізовані повною 
мірою
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Рейтинг 
результативності

Вигоди
(підсумок)

Витрати 
(підсумок)

Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи у 
рейтингу

Альтернатива 1
Збереження ситуації, 
яка існує на цей час

Відсутні Х Є недоцільним, оскільки 
не вирішує цілей 
держаного регулювання

Альтернатива 2
Прийняття проєкту 
наказу

Визначення 
механізмів 
реалізації 
положень, 
передбачених у 
чинному 
законодавстві 

1 суб’єкт 
орієнтовно             
1 260 000, 00 грн
5 суб’єктів 
орієнтовно 
6 300 000,00 грн

Цілі прийняття 
регуляторного акта 
можуть бути реалізовані 
повною мірою

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної альтернативи/причини 

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта

Альтернатива 2
Прийняття проєкту 
наказу

Обрана альтернатива дозволить 
визначити порядок реалізації 
положень, передбачених у чинному 
законодавстві

Х

Альтернатива 1
Збереження 
ситуації, яка існує 
на цей час

Є недоцільним, оскільки не 
дозволить досягти цілей державного 
регулювання

Х

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

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття 
регуляторного акта та подальше проведення відповідних мистецьких 
конкурсів державної установи «Український інститут».

У Порядку організації і проведення мистецьких конкурсів з метою 
реалізації заходів і проєктів державної установи «Український інститут», що 
пропонується затвердити регуляторним актом, пропонується визначити 
питання пов’язані з його організацією, проведенням, визначенням переможця. 
Зокрема, деталізовано питання порядку прийняття рішення про  проведення 
мистецького конкурсу, публікації оголошень, вимог до їхнього змісту. 
Пропонується затвердити перелік документів, які необхідно подати суб’єкту 
господарювання для участі в конкурсі, а також визначено зміст та вимоги до 
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конкурсних заявок.
Додатково визначається процедура розгляду конкурсних заявок та 

прийняття рішення та якісні критерії їх оцінювання. 

VІ. 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

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних 
витрат і ресурсів на адміністративне регулювання органами виконавчої влади 
чи органами місцевого самоврядування, тому розрахунок бюджетних витрат 
не здійснювався.

Для супроводження процесу організації та проведення мистецького 
конкурсу, передбаченого проєктом регуляторного акта, передбачається 
визначення відповідального фахівця.

Планові витрати на одну процедуру – 40 робочих годин, що при оплаті 
186,62 грн/год та 5 проєктах передбачають річні витрати на адміністрування у 
розмірі 37 324,00 грн. 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий. Проєкт регуляторного акта набирає чинності з дня його 
офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного 
акта

Показниками результативності регуляторного акта є:
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта (пердбачається щонайменше 5, виходячи з того, 
що в рамках відповідного пункту плану заходів державної установи 
«Український інститут»  на 2022 рік, буде оголошено по 1 конкурсу, в якому 
візьме участь щонайменше 1 учасник, який може стати переможцем відбору);

кількість організованих та проведених мистецьких конкурсів 
(передбачається щонайменше 5);

кількість реалізованих проєктів, які стали переможцями мистецького 
конкурсу (передбачається щонайменше 14).

Рівень поінформованості суб’єктів з основних положень акта – високий, 
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оскільки проєкт наказу оприлюднений на офіційному сайті МЗС.

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

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводитись 
статистичним методом шляхом відстеження кількості реалізованих проєктів, 
які стали переможцями мистецького конкурсу.

Базове відстеження результативності буде проведено через рік після 
набрання чинності проєкту акта. 

Повторне відстеження – буде проведено через рік після базового 
відстеження. 

Періодичне відстеження результативності проєкту наказу буде 
здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього акта. 

Відстеження результативності даного акта буде здійснюватися 
статистичним та соціологічним методами.

Міністр закордонних справ України                                         Дмитро КУЛЕБА


