
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ 
 
 
Про затвердження Положення 
про сплату суб’єктами господарювання 
збору за розміщення об’єктів торгівлі 
 

З метою створення сприятливих умов для започаткування господарської 
діяльності у сфері торгівлі, визначення для суб’єктів господарювання прийнятних 
ставок  збору за розміщення об’єктів торгівлі, пільг при його сплаті, забезпечення 
надходжень коштів до  бюджетів районів у  місті від сплати суб’єктами 
господарювання місцевого збору, застосування декларативного принципу  
повідомлення про відкриття цих  об’єктів відповідно до Декрету Кабінету 
Міністрів України “Про місцеві податки і збори”, Закону  України “Про систему 
оподаткування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 
“Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 
торговельного обслуговування населення”, керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила: 
 
 1.    Затвердити: 
 
 1.1 Положення про сплату суб’єктами господарювання збору за розміщення 
об’єктів торгівлі (додаток 1); 
 
 1.2 ставки  збору за розміщення об’єктів торгівлі (додаток 2). 

 
2. Звільнити суб’єктів господарювання від сплати збору за розміщення 

об’єктів торгівлі : 
 
2.1 через які здійснюється обслуговування інвалідів війни (спеціалізовані); 
 

          2.2  що належать місцевим виробникам продуктів харчування; 
      
 2.3 які знаходяться у підпорядкуванні бюджетних установ і забезпечують 
харчуванням учнів та студентів закладів освіти; 
 
 2.4 що здійснюють торгівлю разово при проведенні ярмарків, виставок-
продажів під час масових заходів; 

        
2.5  друкованою продукцією зі спеціалізованого обладнання; 
 
2.6 інших  - у випадках, передбачених чинним законодавством. 



 
3. Міжрайонним державним податковим інспекціям у м. Кривому Розі 

(Панасенко Г.Б., Катченко В.Є., Сорокіна Л.М.), управлінням фінансовому, 
розвитку   підприємництва    виконкому  міської  ради (Апсеметова Л.І., Рижкова 
І.О.), виконкомам районних у місті рад щоквартально здійснювати аналіз 
надходжень до бюджетів районів у  місті коштів від сплати суб’єктами 
господарювання збору за розміщення об’єктів торгівлі. 

 
 4. Запропонувати: 
 
          4.1 спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з 
підприємствами гірничо-металургійного комплексу (Темник Ю.П.), міжрайонним 
державним податковим інспекціям у м.Кривому Розі враховувати наявність 
декларації про розміщення об’єкта торгівлі та сплату місцевого збору, діючих 
карток обліку при видачі суб’єктам господарювання відповідних податкових 
документів (патентів на право здійснення торговельної діяльності, свідоцтв про 
сплату єдиного податку  тощо); 
 
         4.2 міжрайонним державним податковим інспекціям у  м.Кривому Розі, 
Криворізькому регіональному відділу інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю у Дніпропетровській області, міському і районним 
центрам зайнятості  на звернення  органів  місцевого  самоврядування   надавати  
інформацію  щодо  підтвердження задекларованих суб’єктами  господарювання 
даних  про  об’єкти  торгівлі. 

 
5. Виконкомам  районних  у  місті  рад  щорічно, до  15  лютого, з  

урахуванням наявності  правоустановчих документів  на  земельні  ділянки 
формувати   зонінги  розміщення об’єктів  сезонної  торгівлі. 

 
6.  Управлінню розвитку підприємництва виконкому  міської  ради: 
 
6.1 забезпечити виконання заходів із проведення базового, повторного та 

періодичного відстежень результативності цього рішення відповідно через шість   
місяців,  один  рік  та  раз  на  кожні  три  роки з оприлюдненням звітів у 
Криворізькій   міській  комунальній   газеті “Червоний гірник”  та  на офіційній 
сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством; 

 
6.2 разом з управлінням організаційно-протокольної роботи, відділом 

інформатизації та якості виконкому міської ради, редакцією Криворізької   міської  
комунальної газети “Червоний гірник” (Штельмах В.В.), комунальним 
підприємством ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, 
згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах масової інформації 
та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет   у   підрозділі     



“Регуляторна   політика”   розділу   “Розвиток підприємництва” про зміст цього  
рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради. 

 
7. Муніципальному   бюро   апарату   міськради  і  виконкому    

(Романовська Н.І.),  виконкомам  районних  у  місті  рад  внести  відповідні  зміни 
до  переліків інформаційних,  облікових та  інших  процедур, супутніх 
дозвільним, та документів, необхідних  для  їх  виконання. 

 
8. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 

22.12.2004 № 2491 “Про порядок видачі картки  обліку  на розміщення об’єкта 
торгівлі та сплати відповідного місцевого збору”, від 27.12.2006 №670 “Про 
облікування об’єктів торгівлі в місті” зі змінами та доповненнями, внесеними 
рішенням міської ради від 29.08.2007 №1630,  та  вилучити  їх з  реєстру 
документів виконкому  міської  ради. 

 
9. Скасувати рішення виконкому міської ради від 14.02.2007 №151 “Про 

впорядкування сезонної торгівлі в місті”, від 12.03.2008 №201 “Про внесення змін 
та доповнень до рішення виконкому міськради від  14.02.2007 №151 “Про 
впорядкування сезонної торгівлі в місті”.  

 
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської    

ради     з   питань   регуляторної   політики  та  підприємництва (Сиротюк С.В.), 
координацію роботи – на  керуючу справами виконкому міськради Подоплєлову 
Н.Л., голів районних у місті рад. 
 

Додаток 1 
        до проекту рішення міської ради  
                                                                                    №   
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про сплату  суб’єктами господарювання збору  

за розміщення об`єктів торгівлі 
 

1. Загальні положення 
 

Збір за розміщення об`єкта торгівлі (надалі – місцевий збір) у спеціально 
відведених для цього місцях визначається згідно з Декретом Кабінету Міністрів 
України від 20.05.1993 № 56-93 “Про місцеві податки і збори”, Законом України 
“Про систему оподаткування”. 

 
2. Об’єкти оподаткування 

 
Плата за  розміщення об`єктів торговельної діяльності (надалі – об’єкт 

торгівлі) справляється суб`єктами господарювання, які мають у підпорядкуванні 



об’єкти оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, ресторанного 
господарства, що функціонують:  

 
а) постійно: 
• магазини, павільйони, інші об’єкти торгівлі, які знаходяться в окремих  
приміщеннях, будівлях (або їх частинах) і мають торговельний зал для 
покупців (або використовують для торгівлі його частину),у т.ч. відділи при 
аптеках;                
• ринки; 
• автозаправні станції; 
• ресторани, бари, кафе,  кафетерії, закусочні, їдальні, буфети, фабрики- 
кухні, фабрики-заготівлі, домові кухні тощо ; 
• склади товарні, магазини-склади, де здійснюються операції з оптового та 

роздрібного продажу товарів; 
 

б) тимчасово та розміщені на відведених міською радою земельних ділянках 
під зазначені цілі за сформованими виконкомами районних у місті рад зонінгами 
розміщення об’єктів  дрібнороздрібної торгівлі,  у т.ч. сезонної: 

• кіоски, які займають окрему споруду некапітального типу без  
 торговельної зали для покупців; 
• спеціалізоване торговельне обладнання з продажу : 

       -  нафтопродуктів у дрібній розфасовці, супутніх товарів для автомобілів та 
інших транспортних засобів,  безалкогольних напоїв на автозаправних станціях; 
       - друкованої продукції, продукції власного виробництва (за винятком 
центральних вулиць, проспектів, площ); 

• кафе літні (тільки біля закладів ресторанного господарства  на відведених   
суб’єктам  господарювання земельних  ділянках під зазначені  цілі);  
• палатки, спеціалізоване торговельне обладнання з продажу безалкогольних  
напоїв,  морозива, овочів, фруктів, баштанних культур,  товарів   шкільного    
асортименту,  новорічних ялинок  та прикрас до них  (за  винятком 
центральних вулиць, проспектів, площ); 
• автоцистерни, спеціалізоване торговельне обладнання з продажу квасу. 

       
3.  Порядок оплати місцевого збору, звітність та контроль щодо  його сплати 
 

Збір за розміщення  об’єктів торгівлі, що функціонують постійно, 
справляється одноразово, для тимчасових – при їх відкритті.  

Перераховується збір до бюджетів районів у місті на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства за місцем  розташування 
об’єктів  торгівлі. 

З метою широкої інформованості споживачів міста про здійснення 
діяльності  суб’єкти господарювання  повідомляють про відкриття підвідомчих їм 
об’єктів через муніципальне бюро апарату  міської ради і виконкому (для 
об’єктів, що функціонують постійно), служби “єдиного вікна” виконкомів 



районних у місті рад (для  об’єктів, що функціонують тимчасово) шляхом 
заповнення заяви встановленого зразка. 
          На  підставі оформленої заяви суб’єкту господарювання безкоштовно 
видається бланк декларації про розміщення об’єкта торгівлі та сплату місцевого 
збору (додаток), який  заповнюється  ним у двох примірниках. 

До декларації  суб’єктами господарювання  додаються: 
         - платіжний документ про сплату місцевого збору або копії свідоцтва про 
сплату єдиного податку; 
         - фотографія, на якій чітко зображено об’єкт з наявністю відповідної вивіски, 
інформації про його належність,  режиму роботи, зручностей  для  маломобільних  
груп  населення.   

Представники органів місцевого самоврядування, які погоджують 
декларацію, перевіряють  достовірність наданих  суб’єктами господарювання 
відомостей про об’єкт з відповідними міськими службами (міжрайонні державні 
податкові інспекції, Криворізький регіональний відділ інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області, міський і 
районні центри зайнятості, управління комунальної власності міста, житлово-
комунального господарства, відділи земельно-ринкових відносин виконкому 
міськради, державних реєстраторів апарату міськради і виконкому) або шляхом 
обстеження об’єкта  з наданням консультативної допомоги. У разі    відсутності    
зауважень декларація  погоджується   відповідальними посадовими особами 
управління розвитку підприємництва виконкому міськради,  виконкому    
районної  у     місті    ради,   завіряється    печаткою   із зазначенням дати. Видача 
погодженої декларації або відмова у її видачі здійснюється у місці реєстрації  
заяви протягом двох робочих днів під розпис. Підставою  для  відмови  є  надання 
суб’єктом господарювання недостовірної  інформації про об’єкт,  що встановлено  
в  ході її перевірки або за результатами  обстеження. 
          Раніше видані суб’єктам господарювання картки обліку розміщення об’єкта 
торгівлі вважаються дійсними та використовуються за терміном їх реєстрації в 
єдиному міському електронному реєстрі. Для внесення  в картку обліку змін, 
доповнень суб’єкти господарювання можуть  звернутися  до   муніципального   
бюро     апарату  міськради і виконкому, служб “єдиного вікна” виконкомів 
районних у місті рад з документами, що  засвідчують    наявність  підстав  для  
внесення  змін  (договірні   орендні    відносини на приміщення та земельну 
ділянку, відомості міжрайонних державних податкових інспекцій про відсутність 
заборгованості перед бюджетом за користування земельною ділянкою для 
розміщення об’єкта) або  оформити декларацію про  розміщення об’єкта торгівлі  
та сплату місцевого збору. 

За поданою  заявою суб’єкт господарювання може вносити  в декларацію  
зміни, доповнення або вона може бути анульована, у разі припинення діяльності 
об’єкта; у разі втрати, пошкодження - декларація поновлюється на загальних 
підставах. 

 Анулювання декларацій, карток обліку здійснюються на підставі наказів 
управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, розпоряджень 



голів районних у місті рад із виключенням їх з єдиного міського електронного  
реєстру. 

З метою  впорядкування даних  про  задекларовані  об’єкти  торгівлі  в  
єдиному міському електронному реєстрі в управлінні розвитку  підприємництва 
здійснюється реєстрація декларацій,  починаючи з №00001. У  виконкомах  
районних у  місті  рад  картки обліку  об’єктів торгівлі чинні  до  кінця терміну їх 
дії,  після  їх  анулювання  суб’єкти  господарювання  подають  декларації на  
розміщення  об’єктів, яким присвоюється  нумерація  від  00001 із  вказівкою  
індивідуальної  для  кожного  району  серії: Дзержинський – Дз, Довгинцівський – 
Д, Жовтневий - Ж, Інгулецький – Ін,  Саксаганський – С,  Тернівський –Т, 
Центрально-Міський - Ц-М. 

Декларація видається суб’єктам господарювання: 
 -  на весь період функціонування стаціонарних та  нестаціонарних  об’єктів 

торгівлі;  
 -    з 1 квітня по 1 листопада щорічно (для  тимчасових сезонних  об’єктів 

торгівлі);  
            - з 1 серпня по 15 вересня щорічно (для тимчасових сезонних об’єктів  з 
продажу товарів шкільного асортименту); 
            - з 1 серпня по 1 листопада щорічно (для тимчасових сезонних об’єктів з 
продажу баштанних культур); 
            -  з 1 грудня по 1 січня щорічно (для тимчасових сезонних об’єктів з 
продажу  новорічних ялинок та прикрас до них); 
             - разово (на здійснення торгівлі при проведенні ярмарків, виставок-
продажів під час масових заходів). 

Відомості про розміщення об’єктів торгівлі заносяться до електронних 
реєстрів, які ведуться в управлінні розвитку підприємництва виконкому 
міськради, виконкомах    районних   у   місті    рад.  Для   формування  єдиного 
міського електронного реєстру виконкоми районних у місті рад щомісячно, до 10 
числа наступного місяця, надають інформацію про погоджені декларації. 

  Суб’єкти господарювання та представники місцевих органів виконавчої 
влади можуть вільно отримувати інформацію про відомості, внесені до єдиного 
міського електронного реєстру, для застосування у практичній діяльності та 
забезпечення контролю за роботою об’єктів торгівлі.  

Відповідальність за своєчасність та повноту сплати збору покладається на 
суб`єктів господарювання. 

Контроль за своєчасністю  надходжень до бюджетів районів у місті від 
сплати збору покладається на державні податкові інспекції у м. Кривому Розі, 
координація роботи щодо  повноти  його сплати при виконанні річних прогнозних  
показників  - на управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, 
виконкоми районних у місті рад.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Додаток 2 
        до проекту рішення міської ради  
                                                                                    №   

 
Ставки місцевого збору за  

розміщення  об’єктів торгівлі 
 
1.Для стаціонарних та нестаціонарних об’єктів торгівлі      
 

Площа об’єкта 
Ставки збору за об’єкт (в неоподатковуваних 

мінімумах доходів громадян)  
 

До 20 кв.м 
 10 

Більше 20 кв.м 
 20 

 
 2.Для тимчасових  об’єктів торгівлі 
 



Об’єкти торгівлі 

Ставки збору за 
розміщення  об’єкта 

торгівлі 
 (в неоподатковуваних 
мінімумах доходів 

громадян)   
-  кафе  літні;  
-  спеціалізоване торговельне обладнання з 
продажу продукції власного виробництва 

20 

- палатки, спеціалізоване торговельне 
обладнання з продажу нафтопродуктів у 
дрібній розфасовці, супутніх товарів для 
автомобілів та інших транспортних засобів,  
безалкогольних напоїв на автозаправних 
станціях  

15 

- палатки, спеціалізоване торговельне 
обладнання з продажу безалкогольних 
напоїв, морозива, овочів, фруктів;  
-     автоцистерни з продажу квасу 

10 

- палатки, спеціалізоване торговельне 
обладнання з продажу товарів шкільного 
асортименту; баштанних культур; 
новорічних ялинок та прикрас до них   

 
1 

 
 

Додаток до Положення про 
сплату суб’єктами 
господарювання збору за 
розміщення об’єктів торгівлі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декларацію погоджено: 
   (ПІБ посадової особа, її посада (підпис, дата ,печатка) 

 
ДЕКЛАРАЦІЯ 

про розміщення об’єкта торгівлі та сплату місцевого збору 
 

від ___________ № ________________ 

1. Назва об’єкта 
  
 (його адреса, телефон) 

2. Суб’єкт господарювання 
  

 (ПІБ, ідентифікаційний номер, його адреса, телефон, керівник юридичної особи) 

3. Спеціалізація об’єкта 
  

 (особливі умови провадження діяльності) 

4. Торговельна площа/посадкові місця кв.м./од. 
  
5. Режим роботи 
  

( разі ро о же о о о а 22 00 або і о обо о о реж робо заз а ає с а а № рі е ко ко райо ої іс і ра за іс е



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ 
 

регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької міської ради  
“Про затвердження Положення про сплату суб’єктами господарювання 

збору за розміщення об’єктів торгівлі” 
 
 
 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка 
важливості цієї проблеми.  
 

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у 
визначенні для суб’єктів господарювання розміру ставок  збору за розміщення 
об’єктів торгівлі, пільг при його сплаті, забезпеченні надходжень коштів до 
бюджету від сплати суб’єктами господарювання місцевого збору, застосування 
декларативного принципу  повідомлення про відкриття об’єктів торгівлі. 
Підґрунтям для такого  регулювання  є нормативно-правові акти, якими 
визначено  загальні  принципи  щодо  сплати цього збору: Декрет Кабінету 
Міністрів України “Про місцеві податки і збори”, Закони України “Про систему 
оподаткування”, Постанова Кабінету   Міністрів України від 15.06.2006 №833 



“Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 
торговельного обслуговування населення”. Прийняття цього  проекту  
регуляторного  акта  удосконалить механізм  існуючих адміністративних  
відносин  щодо  сплати місцевого збору за розміщення об’єктів торгівлі, їх 
обліку. 

  
2 . Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 
 
 Враховуючи, що  Декретом Кабінету Міністрів України “Про місцеві 
податки і збори” органам місцевого самоврядування делеговано повноваження 
щодо встановлення ставок місцевого збору за розміщення об’єктів торгівлі, 
надання пільг суб’єктам господарювання при його сплаті, з урахуванням дії 
Постанови Кабінету   Міністрів  України від 15.06.2006 № 833 “Про затвердження 
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування населення”, якою визначено  типи об’єктів торговельної 
діяльності, згідно з Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
розроблено проект регуляторного акта “Про затвердження Положення про сплату 
суб’єктами господарювання збору за розміщення об’єктів торгівлі”, яким  
пропонуються диференційовані ставки при сплаті збору за розміщення об’єктів 
торгівлі та можливість застосування для суб’єктів господарювання при відкритті 
об’єктів торгівлі  декларативного принципу.   

 
 

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана   
за допомогою діючого регуляторного акта  або  внесення  змін  до  нього. 

 
             На теперішній  час  питання  сплати  збору  за розміщення  об’єктів  
торгівлі  та  їх  облікування на території  міста  врегульовано  шляхом  дії  двох  
рішень  міської  ради   від 22.12.2004 № 2491 “Про порядок видачі картки обліку 
на розміщення об’єкта торгівлі та сплати відповідного місцевого збору” (розміри  
ставок  збору) та від 27.12.2006 №670 “Про облікування об’єктів торгівлі в місті” 
зі  змінами  та  доповненнями (процедура  облікування  об’єктів). 
 У місті діють  диференційовані  ставки  цього  збору, які  було  сформовано  
з метою  підтримки розвитку  сучасної  торговельної  мережі.        
 Незважаючи на певну позитивну динаміку надходжень коштів до міського 
бюджету від сплати збору  за розміщення об’єктів, дії  механізму обліку об’єктів 
торгівлі, пропонується впорядкувати діючий Порядок із застосуванням  
декларативного  принципу  повідомлення суб’єктами господарювання про  
відкриті  об’єкти, при цьому залишити розмір  ставок збору за розміщення 
об’єктів торгівлі незмінними. 

 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат 



та вигод територіальної громади, суб’єктів господарювання  та органів  
місцевого  самоврядування . 

Застосування декларативного принципу шляхом повідомлення суб’єктами 
господарювання про відкриття нових об’єктів торгівлі, ведення їх обліку в 
єдиному міському електронному реєстрі з прийняттям цього регуляторного акта 
надасть можливість спростити  процедуру  облікування для підприємців   
підвідомчих їм  об’єктів, забезпечити  надходження коштів до бюджетів районів у 
місті від сплати місцевого збору. Очікуваними вигодами та  витратами  внаслідок 
прийняття зазначеного рішення є: 

Вигоди Витрати 
1 2 

Сфера інтересів територіальної  громади 
Захист прав та інтересів територіальної 
громади міста в напрямах забезпечення  
належного рівня торговельного 
обслуговування; соціально-економічних  
гарантій  найманих  працівників  

Витрати відсутні 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 
Відкрита взаємодія учасників ринкових 
відносин у формуванні партнерських 
стосунків між бізнесом і владою, у т.ч. 
повідомлення  про розміщення об’єктів  
торговельної діяльності в місті за 
декларативним принципом, визначення  
прийнятних ставок  збору за розміщення 
об’єктів торгівлі, а  також пільг при його 
сплаті.  
Для створення сприятливих умов щодо 
ведення підприємницької діяльності 
можливість користування базою даних 
об’єктів торгівлі міського єдиного 
електронного реєстру 

Диференційовані ставки сплати 
збору за розміщення  об’єктів  
торгівлі ,визначені Декретом 
Кабінету Міністрів України “Про 
місцеві податки і збори”  у  межах 
його граничного розміру. 
Витрати  не  будуть стосуватися 
близько 70% суб’єктів господа-
рювання-фізичних осіб міста, які  
звітують  за  спрощеною  
системою  оподаткування  і  
звільнені від  сплати збору  за  
розміщення  об’єктів 

Сфера інтересів  органів  місцевого  самоврядування 
Використання відомостей, внесених  до 
міського єдиного електронного реєстру 
об’єктів торгівлі, для застосування у 
практичній діяльності із забезпечення 
контролю за їх роботою, оперативного 
вирішення питань за  зверненнями 
громадян. 
Щорічні надходження до бюджету від 
сплати суб’єктами господарювання збору 
за розміщення об’єктів торгівлі  в сумі 
понад 150,00  тис.грн.  

Грошові витрати, пов’язані  з 
виготовленням бланків 
декларацій про  розміщення  
об’єкта торгівлі та сплату 
місцевого збору 



 
 

5.  Визначення цілей державного регулювання. 
 
Метою цього регуляторного акта є: 

       -  застосування  декларативного  принципу   повідомлення  суб’єктами  
господарювання  про  відкриті  об’єкти торгівлі; 

- визначення для суб’єктів господарювання прийнятних ставок  збору за 
розміщення об’єктів торгівлі, надання пільг при його сплаті; 

-  забезпечення  надходжень коштів до бюджету від сплати визначених  
розмірів  місцевого збору; 

  -  вжиття заходів щодо захисту прав споживачів, забезпечення належного 
рівня торговельного обслуговування населення міста. 

 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього  регулювання господарських відносин. 

 
Виконання суб’єктами  господарювання  вимог чинного  законодавства,   

Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори”, Закону 
України “Про систему оподаткування” не  забезпечить  плановості  та  
стабільності  у  формуванні дохідної частини  міського  бюджету, інформованості  
про  функціонування об’єктів  торгівлі,  соціальних  гарантій  територіальної  
громади.     
         Одним  із  альтернативних  способів  досягнення  визначених  цілей є 
залишення  без змін діючих  рішень  міської  ради   від 22.12.2004 № 2491 “Про 
порядок видачі карки обліку  на розміщення об’єкта торгівлі та сплати 
відповідного місцевого збору” та від 27.12.2006 №670 “Про облікування об’єктів 
торгівлі в місті” зі  змінами  та  доповненнями, визначеними рішенням міської  
ради  від 29.08.2007 №1630. Але, на думку підприємців, процедура облікування 
об’єктів  торгівлі  потребує   оптимізації, зменшення  „паперової тяганини”. 
          Альтернативою  щодо досягнення  визначених  цілей є  спосіб, який втілено 
в запропонований проект  регуляторного  акта: встановлення прийнятних для 
суб’єктів господарювання ставок збору за  розміщення  об’єктів  торгівлі  у  
межах його граничного розміру, застосування ними  декларативного принципу 
повідомлення  про  відкриття  об’єктів  торгівлі  за спрощеною  процедурою, 
стабільне надходження  коштів до бюджету. 
   

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених  
цілей. 

 
Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки прийняттю зазначеного 

проекту рішення, оскільки воно  передбачає  взаємодію між бізнесом і владою, з 
метою створення сприятливих умов для провадження  господарської діяльності у 
сфері торгівлі, у т.ч. повідомлення  про розміщення суб’єктами господарювання 



об’єктів торговельної діяльності за декларативним принципом, а також 
підвищення відповідальності  суб’єктів господарювання за  дотримання ними 
вимог чинного законодавства, впевненості  населення міста,  найманих  
працівників  щодо забезпечення  їх  конституційних  прав.  
 

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 
проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

 
 Дія запропонованого регуляторного акта забезпечить упорядкування питань 

за  такими основними напрямами: 
 

 - інформування  суб’єктами господарювання органів місцевого 
самоврядування про сплату збору за розміщення об’єктів торгівлі відповідно до 
затвердженого положення; 
 -  застосування прийнятних ставок збору за розміщення об’єктів торгівлі у 
розмірі від 1 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

- надання  пільг  суб’єктам господарювання щодо сплати збору за 
розміщення соціально значущих об’єктів торгівлі, через  які   здійснюється  
обслуговування  інвалідів  війни (спеціалізовані), що належать місцевим 
товаровиробникам продуктів харчування, які знаходяться у підпорядкуванні 
бюджетних установ і забезпечують харчуванням учнів та студентів закладів 
освіти, здійснюють  торгівлю  разово при проведенні ярмарків, виставок-продажів 
під час масових заходів, продаж друкованої продукції зі спеціалізованого 
обладнання; інших  - у випадках, передбачених чинним законодавством. 
 
 9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття запропонованого регуляторного акта. 
 

           Підготовленим проектом регуляторного акта пропонується затвердження   
диференційованих ставок збору за розміщення об’єктів торгівлі у  межах його 
граничного розміру, визначених   Декретом  Кабінету Міністрів України “Про 
місцеві податки і збори”,  Положенні про сплату суб’єктами господарювання 
збору за розміщення об’єктів торгівлі  та  відповідних  пільг  щодо  його  сплати. 

  
        10. Обґрунтування  можливості досягнення визначених цілей з 
найменшими витратами територіальної громади, суб’єктів господарювання 
та органів  місцевого  самоврядування. 
 
            З  метою досягнення запропонованим регуляторним актом визначених 
цілей   для територіальної громади відсутні економічні витрати, для органів  
місцевого  самоврядування -  присутні незначні грошові  витрати, пов’язані  з 
процедурою виготовлення бланків декларації про розміщення об’єкта торгівлі та 
сплату місцевого збору, для  суб’єктів господарювання - грошові витрати, 
пов’язані зі сплатою суми  збору за розміщення об’єкта торгівлі  у  межах його 
граничного розміру, визначеного чинним законодавством. 



 
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 

запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у  
випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

 
             Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного 
акта, можуть бути  кількісно   визначені,    а основними якісними  
показниками цього регуляторного акта є поліпшення інвестиційного клімату, 
створення сприятливих умов для запровадження  господарської діяльності у сфері 
торгівлі із застосуванням декларативного принципу повідомлення  про 
розміщення  об’єктів торговельної діяльності за  спрощеною процедурою. Такий 
підхід  пропонується як  найбільш  перспективний, оскільки  у  випадку  його  
реалізації передбачається  зменшення бюрократичного  тиску  на  суб’єктів  
господарювання, а виконання  вимог  рішення  дозволить  місцевим  органам  
влади  об’єктивно оцінювати  ситуацію  щодо  розвитку  галузі.  
  
 12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 
регуляторного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються   органи 
державної влади, місцевого самоврядування та  суб’єкти  господарювання,  
які повинні впроваджувати  та виконувати їх. 
 
          Запровадження та виконання вимог регуляторного акта потребує незначних  
витрат коштів місцевого бюджету для виготовлення бланків декларацій; суб’єктів 
господарювання -  сплати збору за розміщення об’єктів торговельної діяльності  у  
межах розміру, визначеного Декретом  Кабінету Міністрів України “Про місцеві 
податки і збори”. 
 
        13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта. 
 
 При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні 
коригування. 
 

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного  акта. 
 
Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта визначається  

довгостроковий. За підсумками аналізу відстеження його результативності та у 
разі прийняття нових нормативних актів на державному рівні до нього можуть 
вноситися відповідні зміни та доповнення. 
 

15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
 



Головним  чинником  результативності цього регуляторного акта є  
кількість облікованих  об’єктів торгівлі, обсяг надходжень коштів до міського 
бюджетів районів у місті від сплати збору за розміщення  об'єктів торгівлі. 

 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта у разі  його  прийняття. 
 
Результативність  цього регуляторного акта  буде відстежуватися за рахунок 

щоквартального  моніторингу щодо: 
 

- стану розвитку об’єктів торгівлі за відомостями, внесеними до  єдиного 
міського електронного реєстру; 
 

- кількості звернень громадян до органів місцевого самоврядування з питань 
якості торговельного обслуговування за даними відділу з питань  захисту прав 
споживачів виконкому міської ради; 

 
- обсягів надходжень до міського бюджету коштів від сплати суб’єктами 

господарювання збору за розміщення об’єктів торгівлі за даними міжрайонних 
державних податкових інспекцій у м. Кривому Розі, управління розвитку  
підприємництва,  фінансового управління виконкому міської ради, виконкомів 
районних у місті рад. 

     Базове  відстеження  результативності  дії  цього  рішення  буде  здійснено  
через  шість  місяців  після  набрання  його  чинності. 

     Повторне  відстеження  планується  провести  через рік  після  набуття  
чинності  регуляторного  акта, якщо  рішенням  міської  ради  не  буде  визначено  
більш  ранній  термін. За  результатами  буде  можливо  порівняти  показники  
базового  та  повторного   відстежень. У  разі  виявлення неврегульованих  та  
проблемних  питань,  вони  будуть  усунені  шляхом  внесення  відповідних змін  
до  регуляторного  акта. 

     Періодичне  відстеження планується  проводити  один раз на  три роки,  
починаючи від дня  закінчення заходів щодо  повторного  відстеження 
результативності. 

 
 
 

Розробник проекту рішення міської ради - управління розвитку 
підприємництва (каб. 504, тел.92-13-75, 92-13-76) 


