
 
 
 

КРИВОРIЗЬКА  МIСЬКА  РАДА  
Дніпропетровська  область 

 

ПРОЕКТ   Р IШЕННЯ  
 

Про внесення змін до рішення  міської ради від 28.11.2007 № 1907 
„Про розміри єдиного податку для громадян, які здійснюють 

підприємницьку діяльність у місті” 
 
 
 З метою розширення мережі громадських вбиралень у місті, забезпечення 
сприятливих умов суб’єктам господарювання для відновлення роботи 
непрацюючих та відкриття нових об’єктів, на виконання завдань щодо 
створення оптимальної кількості місць загального користування (громадські 
лазні, туалети) в районах міста на період до 2010року, затверджених рішенням 
виконкому міської ради від 12.12.2007 №894 „Про забезпечення населення 
міста санітарно-гігієничними послугами”, керуючись Законами України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”, міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до  рішення міської ради від 28.11.2007 № 1907 „Про 
розміри єдиного податку для громадян, які здійснюють підприємницьку 
діяльність у місті”, доповнивши додаток пунктом 18: 

 
№ 
з/п 

Види підприємницької діяльності Розміри єдиного 
податку, грн. за місяць 

18 Послуги громадських вбиралень 30 
 
Пункти 18-21 вважати  пунктами   19 -22.  
 
2. Управлінням розвитку підприємництва, фінансовому,  відділам 

загальному, інформатизації та якості  виконкому міської ради  (Рижкова І.О., 
Апсеметова Л.І, Чорний В.А., Білогай О.Ю.), редакції Криворізької міської 
комунальної газети „Червоний гірник” (Штельмах В.В.), комунальному 
підприємству ТРК „Рудана” (Некрасова І.Ф.) забезпечити у 10-денний термін, 
згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах масової 
інформації та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет  у 
підрозділі „Регуляторна політика” розділу „Розвиток підприємництва” про  
зміст цього рішення та введення його до реєстру документів виконкому  
міськради. 

 
 3. Управлінням розвитку підприємництва, фінансовому виконкому 
міськради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, 
повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення 



відповідно через шість місяців, один рік та кожні три роки. Звіт оприлюднити у 
Криворізькій міській комунальній газеті „Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні комісії міської 
ради з питань регуляторної політики та підприємництва (Сиротюк С.В.), 
планування бюджету та економіки (Нусінов В.Я.), координацію роботи – на 
першого заступника міського голови Павлова К.Ю. та керуючу справами 
виконкому міськради Подоплєлову Н.Л. 
 
 
 
 
 

 
 

АНАЛІЗ 
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 
до проекту рішення Криворізької міської ради  

„Про внесення  змін до рішення міської ради від 28.11.2007 
№ 1907 „Про розміри єдиного податку для громадян, які здійснюють 

підприємницьку діяльність у місті” 
 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінка важливості цієї проблеми 

 Проект регуляторного акта підготовлено з метою розширення мережі 
громадських вбиралень у місті, забезпечення сприятливих умов суб’єктам 
господарювання для відновлення роботи непрацюючих та відкриття нових 
об’єктів.  

     2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 
регулювання 

       Відповідно до норм чинного законодавства, а саме: Указу Президента 
України від 28.06.1999 № 746/99 „Про внесення змін до Указу Президента 
України від 03 липня 1998 року № 727 ”Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності малого підприємництва”, Закону 
України „Про місцеве самоврядування в України” та встановлених 
повноважень органів місцевого самоврядування визначена проблема не 
може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує 
вирішення шляхом внесення доповнення до діючого рішення міської ради.  

 3.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою діючого  регуляторного акта або внесення 
змін до нього. 
 Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття цього 
рішення, полягає в тому, що кількість громадських вбиралень у місті 
набагато менша за нормативну, а розмір ставки єдиного податку для 



суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку  діяльність з 
надання послуг громадських вбиралень, на сьогодні є максимальним. Це 
впливає на існуючі високі тарифи цього виду  послуг та на низький рівень 
розвитку підприємництва  у відповідній сфері.             

 Підготовка цього проекту регуляторного акта викликана необхідністю 
подальшого врегулювання правових відносин між органами місцевого 
самоврядування та суб’єктами господарювання, у зв’язку з чим до 
існуючого рішення міської ради від 28.11.2007 №1907 „Про розміри 
єдиного податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність 
у місті”  вносяться зміни  щодо зменшення розміру ставки єдиного податку 
з вищезазначеного виду послуг. 

4.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів 
господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного 
акта 

  При затвердженні цього регуляторного акта не очікується  зменшення 
надходжень єдиного податку до міського бюджету. Очікуваними вигодами та 
витратами внаслідок дії зазначеного рішення є: 

 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 
Суб’єкти 
господарювання 

Зменшення витрат на сплату 
податків 

При відкритті нових 
об’єктів бізнесу на їх 
облаштування 

Держава Збільшення надходжень до 
бюджету міста за рахунок 
розширення чисельності 
суб’єктів господарювання 

За орієнтовними 
розрахунками існує 
ризик як незначного 
збільшення, так і 
зменшення надходжень 
до бюджету 

Населення Розширення мережі 
громадських вбиралень, 
створення зручних умов для 
користування санітарно-
гігієнічними послугами 

Роки Кількість 
вбиралень 
(прибори)  

2007 180 
2008 242 
2009 298 
2010 395 

 

Витрати відсутні 

5. Визначення цілей державного регулювання. 
Впровадження регуляторного акта дозволить розширити мережу 

туалетів з метою ефективного використання можливостей підприємництва та 
найбільш повного задоволення потреб мешканців міста у послугах 
громадських вбиралень. 

6. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих з них, які не 
передбачають безпосереднього державного регулювання 
господарських відносин. 
 



Відповідно до вимог чинного законодавства та встановлених 
повноважень органів місцевого самоврядування альтернативним способом 
досягнення встановлених цілей є: 

- залишення діючого рішення без внесення доповнень, але при цьому є 
реальна загроза підвищення цін на послуги,  зниження обсягів або якості 
послуг; 

- визначення ліберальної ставки, яка перевищує запропоновану 
проектом регуляторного акта, але є нижчою від діючої. При цьому буде 
зниження зацікавленості суб’єктів господарювання у розширенні мережі 
цього виду послуг. 

7.Аргументування переваг обраного способу досягнення 
встановлених цілей. 

Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю 
запропонованого  регуляторного акта, оскільки його запровадження 
дозволить підвищити потенційні можливості підприємництва, забезпечити 
раціональне та ефективне  використання об’єктів нерухомого майна міста для 
розміщення громадських вбиралень, збільшення надходжень до бюджету 
міста від розширення підприємницької діяльності. 

8.Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання 
визначених проблем шляхом прийняття запропонованого 
регуляторного акта 

Розв’язання визначених проблем забезпечать наступні механізми та 
заходи: 

- запровадження  диференційованих розмірів тарифів на послуги 
громадських вбиралень; 

- проведення відстежень результативності регуляторного акта; 
- залучення інвестицій з метою поліпшення об’єктів нерухомого 

комунального майна, які використовуються для розміщення громадських 
вбиралень. 

9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у 
разі прийняття запропонованого регуляторного акта 

Прийняття запропонованого  регуляторного акта дасть змогу 
розширити мережу туалетів, створити зручні умови мешканцям міста для 
користування цим видом послуг, повноцінно та ефективно використовувати 
можливості підприємницької діяльності.  

10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, 
держави. 

Застосування ставок, які затверджуються у проекті рішення 
міської ради, надасть можливість: 

- суб’єктам господарювання – зменшити  витрати на сплату 
податків, повноцінніше  використовувати свої потенційні можливості для 
розвитку цього виду послуг; 

- для держави - збільшити надходження до бюджету міста за 
рахунок розширення чисельності суб’єктів господарювання або кількості 
громадських вбиралень, на яких будуть створені нові робочі місця. На 
теперішній час здійснює діяльність з надання послуг громадських 
вбиралень12 суб’єктів господарювання, ставка єдиного податку становить 
200 грн., місячне надходження до бюджету – 2400 грн. При зниженні ставки 
сплачуватимуть максимальний розмір єдиного податку  7 суб’єктів 
господарювання, які паралельно здійснюють  діяльність і  за іншими видами 
господарської діяльності. 5 суб’єктів господарювання будуть працювати за 



мінімальною ставкою – 30 грн. Таким чином місячна сума сплати по єдиному 
податку до бюджету буде становити 1550 грн. (7х200=1400, 5х30=150). 
Різниця складатиме 850грн.(2400-1550=850). Але очікується, що ця різниця 
перекриється за рахунок збільшення чисельності суб’єктів господарювання та 
їх найманих працівників; 

- для населення – найбільш повно задовольнити потреби  у послугах 
громадських вбиралень за рахунок розширення їх мережі. 
 11.Обгрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені. 
  Внаслідок дій запропонованого регуляторного акта не всі вигоди, що 
виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. Серед них: 
 - стабільне та якісне забезпечення населення міста послугами 
громадських вбиралень; 
 - створення сприятливих умов щодо використання  об’єктів нерухомого 
комунального майна для розміщення громадських вбиралень. 
 

12.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 
регуляторного акта залежить від ресурсів, якими розпоряджаються 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх. 

Встановлення нових ставок єдиного податку дозволить суб’єктам 
господарювання зменшити витрати на сплату податків, повніше 
використовувати свої потенційні можливості для розвитку цього виду послуг.  
 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 вноситись 
відповідні коригування. 
 14.Обґрунтування запропонованого строку чинності 
регуляторного акта. 
 Строк дії запропонованого акта - довгостроковий. У разі потреби 
вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його 
результативності. 
 15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
 Головними показниками результативності запропонованого 
регуляторного акта є: 
 -  розширення мережі громадських вбиралень; 
 - збільшення   чисельності  суб’єктів господарювання, які започаткують 
діяльність з надання цього виду послуг . 
 16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності акта в разі його прийняття. 
  Результативність регуляторного акта буде відстежуватись 
управліннями розвитку підприємництва та фінансовим виконкому 
міськради. Базове відстеження буде здійснено через шість місяців, повторне 
через рік, періодичне відстеження раз кожні три роки. 
 Для визначення значень показників результативності даного 
регуляторного акта будуть використовуватися  статистичні та податкові дані. 
 
 Розробники проекту рішення виконкому міської ради та аналізу 
його регуляторного впливу - управління розвитку підприємництва 



(каб.522, тел.74-71-29), фінансове  (каб.204, тел. 92-13-19) виконкому 
міськради. 
 
 
 


