
                                                                                  
 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
                                          Дніпропетровська область 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
Про затвердження Положення 
про порядок сплати збору за право 
використання місцевої символіки 
 
 

З метою забезпечення шанобливого ставлення криворіжців до місцевої 
символіки,  патріотичного виховання населення, впорядкування кола платників 
збору за право використання місцевої символіки, відповідно до Декрету 
Кабінету Міністрів  України  від 20.05.1993 №56-93 “Про місцеві податки і 
збори”, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 “Про 
заходи щодо упорядкування  видачі документів дозвільного характеру у сфері 
господарської  діяльності”, керуючись Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ”Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності”, міська рада вирішила:  

 
 

         1. Затвердити Положення про порядок сплати збору за право  
використання місцевої символіки (додаток 1).  

 
         2.   Створити міську комісію з розгляду питань щодо доцільності надання 
дозволу на  використання місцевої символіки та затвердити її склад (додаток 2).  
 
         3.  Управлінням культури і туризму, фінансовому, розвитку підприєм-
ництва, організаційно-протокольної   роботи,  відділам  з питань  внутрішньої  
політики  та зв’язків з  громадськістю, інформатизації виконкому міської  ради  
(Бєрлін В.М., Апсеметова Л.І., Рижкова І.О., Зеленська Л.І., Полтавець А.А.,  
Білогай  О.Ю.)  забезпечити   в   10–денний   термін,   згідно    з    регламентом, 
інформування  населення  міста  про  зміст рішення  та внесення  його  до 
реєстру  документів  виконкому  міської ради з дня його  ухвалення.     
                                         
         4.  Управлінням культури і туризму, фінансовому виконкому міської  ради 
забезпечити виконання заходів із проведення базового, повторного та 
періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через 
шість  місяців,  один  рік  та  раз  на  кожні наступні 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.  



  

 
         5. Муніципальному  бюро  апарату  міськради  і  виконкому  (Романов-
ська Н.І.) внести  відповідні  зміни  до рішення виконкому міської ради від 
08.07.2009 № 213 “Про організацію взаємодії учасників єдиного дозвільного 
центру м. Кривого Рогу”.  
 
         6. Вважати такими, що втратили чинність, рішення  міської ради від 
28.09.2005 № 3485 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за 
право використання місцевої символіки”  зі  змінами, внесеними рішенням 
міської  ради від  28.03.2007 № 1018.  
 
         7.  Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у 
Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник”. 
 
         8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 
ради з питань культури та духовності, планування бюджету та економіки 
(Бєрлін В.М., Нусінов В.Я.), координацію роботи – на заступників міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 



  

 
 
Додаток 1 
до проекту  рішення  
міської ради  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок сплати збору за право  використання  
місцевої символіки 

 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої 
символіки (надалі – Положення) розроблено відповідно до Законів України  
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”, ”Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”, Декрету Кабінету Міністрів України  “Про місцеві 
податки і збори” та  Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009         
№ 526 “Про заходи щодо упорядкування  видачі документів дозвільного 
характеру у сфері господарської  діяльності”. 

 
1.2. Дотримання  Положення  є обов’язковим для суб’єктів  

господарювання, які з комерційною метою використовують  (мають намір 
використовувати)  місцеву  символіку,  згідно з  переліком  ( додаток 1 ). 
 

2. Порядок  видачі  дозволу на використання місцевої символіки                 
 

         2.1. Дозволом або відмовою на використання місцевої символіки  є 
рішення виконкому міської ради. 
    
         2.2. Дозвіл або відмова на використання місцевої символіки надається 
суб’єктам господарювання (юридичним особам та фізичним особам - 
підприємцям), які мають намір використовувати місцеву символіку з 
комерційною метою. 
 
         2.3.  Для одержання дозволу суб’єктам господарювання  необхідно подати  
до муніципального бюро апарату міської ради і виконкому такі  документи:  
         - заяву на отримання дозволу згідно зі встановленою формою        
(додаток 2);  
         -  копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання; 
         - ескіз  або  опис майбутнього  використання  місцевої  символіки   
(затверджений керівною особою  -  для юридичних осіб);   
         -  довідку про відсутність заборгованості з платежів до місцевого бюджету  
за  формою  згідно  з  вимогами чинного  законодавства, отриману  у  



  

податковій  інспекції, де суб’єкт  господарювання  перебуває на обліку як 
платник податків.    

 
         Заява та документи подаються адміністратору муніципального бюро 
апарату міської ради і виконкому (надалі – адміністратор) особисто суб’єктом 
господарювання, його уповноваженою особою або рекомендованим листом.  У 
разі надання заяви та документів рекомендованим листом, підпис заявника 
підлягає нотаріальному засвідченню. 
          Адміністратор у присутності заявника перевіряє пакет документів, 
відповідність зазначених у них відомостей, звіряє ксерокопії документів з 
оригіналом та засвідчує їх підписом, реєструє заяву у журналі, який ведеться за 
зразком, встановленим Державним комітетом України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, формує дозвільну справу, веде та забезпечує її 
збереження. 
          У день реєстрації заяви або наступного робочого дня адміністратор 
передає засвідчені своїм підписом копії заяв та пакет документів секретарю 
міської комісії з розгляду питань щодо доцільності надання дозволу на 
використання місцевої символіки (надалі – комісія) для розгляду на її засіданні. 
 
         Комісія розглядає матеріали не більше  3-х робочих  днів із  моменту їх 
отримання від адміністратора.  

 До участі в роботі комісії, у разі необхідності, можуть залучатися 
керівники структурних підрозділів виконкому міськради. 
         За  результатами засідання комісії (на підставі протоколу), відповідно до 
регламенту виконкому міської ради управління культури і туризму виконкому 
міської ради розробляє проект рішення про видачу дозволу (або його відмову) 
та  виносить його на  розгляд  виконкому міської ради.   
 
        У проекті рішення про відмову зазначаються підстави такої відмови з 
посиланням на чинне законодавство України. 
 

2.4. Дозвіл на використання місцевої символіки м. Кривого Рогу  надається 
безкоштовно.  

 
       2.5. Перший примірник рішення про видачу дозволу або відмову 
передається протягом двох робочих днів адміністратору для видачі заявникові. 
       Адміністратор реєструє дозвіл або відмову, вносить дозвіл до реєстру 
документів дозвільного характеру. 
       У разі отримання заявником відмови у видачі дозволу на використання 
місцевої символіки та усунення ним причин суб’єкт господарювання може  
повторно надати на розгляд документи.     
 



  

       При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі 
дозволу з тих самих причин, що стали підставою для попередньої відмови у 
його видачі (за винятком неусунення чи часткового їх усунення заявником). 

 
          2.6. Державні податкові інспекції у м. Кривому Розі, члени комісії мають 
право на перевірку фактів, наданих в заяві та документах, що додаються до неї, 
складання відповідних актів та надання пропозицій до управління культури і 
туризму виконкому міської ради щодо підготовки проекту рішення виконкому 
міської ради про скасування дозволу.  
          Скасування дозволу  також може здійснюватися на підставі письмової 
заяви суб’єкта господарювання. 
          Після прийняття рішення про скасування дозволу адміністратор 
повідомляє про це суб’єкта господарювання протягом двох робочих днів.  

            
               2.7. Примірники рішень про видачу дозволу (відмову) або скасування 

дозволу надаються управлінням культури і туризму, фінансовому виконкому 
міської ради, державним податковим  інспекціям  у  місті  Кривому  Розі. 
         
          2.8. У разі втрати (пошкодження) дозволу суб’єкту господарювання 
видається дублікат на підставі його заяви. 

 
 

3. Механізм справляння та порядок сплати збору  
 

         3.1. Платниками збору за право використання місцевої символіки є  
суб’єкти господарювання, які отримали  від виконкому міської ради дозвіл на 
використання цієї символіки з комерційною метою та для яких розрахунковою 
базою оподаткування є :  
 
        - для  юридичних осіб - загальна  вартість  виробленої  продукції        
(виконаних   робіт,  наданих   послуг)    підприємств,  організацій,   установ,    у 
товарних знаках яких використовується символіка міста; вартість окремих 
видів продукції (робіт, послуг), при виготовленні (виконанні, наданні) яких  
використовується символіка м. Кривого Рогу; для банків - загальна сума 
доходів; 
 
         - для фізичних осіб - підприємців -  виготовлення продукції   (виконання  
робіт,   надання послуг) з використанням символіки. 
 

3.2. Ставка  збору  за  право  використання  місцевої символіки складає: 
 

-  з юридичних осіб – 0,1% від вартості виробленої продукції, виконаних 
робіт, наданих послуг  із  використанням   місцевої  символіки;    

 



  

         - з фізичних осіб - підприємців – п’ять неоподатковуваних мінімумів 
доходів  громадян. 

 
 
3.3. Розрахунок збору  за право  використання місцевої символіки суб’єкти 

господарювання  надають  до державних  податкових інспекцій у місті Кривому 
Розі за місцем реєстрації щоквартально за формою та  у терміни, визначені 
чинним  законодавством.  

 Суб’єкти господарювання, які зареєстровані поза межами міста Кривого 
Рогу, але здійснюють свою господарську діяльність у ньому, надають 
розрахунки щоквартально до державних  податкових інспекцій у місті Кривому 
Розі, за місцем здійснення такої  діяльності. 
 

3.4. Збір за право використання місцевої символіки сплачується суб’єктами 
господарювання щоквартально у терміни, визначені чинним законодавством, та 
перераховується до міського або районного бюджету, згідно з рішенням міської 
ради про затвердження бюджету міста на поточний рік.    

 Суб’єкти господарювання, які зареєстровані поза межами міста Кривого 
Рогу, але здійснюють свою господарську діяльність у ньому, сплачують збір до   
міського або районного бюджету, згідно з рішенням міської ради про 
затвердження бюджету міста на поточний рік, у цей же термін.   

 
4. Відповідальність та контроль за надходженням збору до  

відповідного місцевого  бюджету, визначеного міською радою 
 

 4.1. Відповідальність за своєчасну і повну сплату збору покладається на 
суб’єктів господарювання.   

 
 4.2.  За несвоєчасне перерахування збору за право  використання місцевої 

символіки до суб’єктів господарювання вживаються заходи, передбачені  
чинним законодавством, державними податковими інспекціями у місті 
Кривому Розі, які здійснюють контроль за додержанням цього Положення.  

 
4.3. Юридичні та фізичні особи–підприємці, які використовують 

символіку, але не отримали дозвіл у встановленому порядку на використання 
місцевої символіки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  

 
4.4. Контроль за справлянням збору за право використання місцевої 

символіки здійснюється державними податковими інспекціями у місті  
Кривому Розі. 

 
 
 

 
 



  

                                                                                                  
                                                                                                                     
 
                                                                                                    Додаток 1 
                                                                                                   до  Положення  про   порядок    
                                                                                                   сплати  збору  за  право  
                                                                                                  використання місцевої символіки 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
місцевої  символіки,  за   використання  якої   повинен 

сплачуватися  збір 
 
1. Герб міста  Кривого Рогу. 
 
2. Прапор  міста Кривого Рогу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                       



  

                 
                 Додаток 2 

                                                                                                   до  Положення  про   порядок    
                                                                                                  сплати  збору  за  право  
                                                                                                  використання місцевої символіки 
                                                                                           
                                                                                        Виконкому  Криворізької  міської  ради 
                                                                           
                                                                        Заява 
      Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності”     
                      прошу  видати  дозвіл на використання місцевої символіки 
_______________________________________________________________________________ 
                                                (назва документу дозвільного характеру)  
   
                                                      (об’єкт, на який видається документ) 
________________________________________________________________________________________________ 
                                               (місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ) 
________________________________________________________________________________________________            
                                                   (вид діяльності   згідно з КВЕД) 
________________________________________________________________________________ 
                                                 (у давальному відмінку повне найменування  юридичної особи 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                               або ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи - підприємця) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                           (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,    ідентифікаційний номер фізичної особи - платника 
                                                                 податків та інших обов'язкових платежів) 
________________________________________________________________________________________________ 
  (ім'я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи-підприємця/ уповноваженої особи)  
 
______________________________________________________________________________________________ 
                           (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)                       
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (фактичне місцезнаходження )  
_______________                                                                                                                                        _____________ 
       (телефон)                                                                                                                                                  (телефакс)  
 
 Документи, що додаються до заяви::                                                                                                                       
-  ескіз або опис майбутнього використання місцевої символіки   (затверджений керівною особою  -  
для юридичних осіб);   
 - довідка про відсутність заборгованості з платежів до місцевого  бюджету  за  формою  згідно  з  
вимогами чинного  законодавства, отримана  у  податковій  інспекції, де суб’єкт  господарювання  
перебуває на обліку як платник податків;    
 - копія  свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання. 
  
Дата                                                                                           _____________________________           
                                                                                                   (підпис керівника юридичної особи,  

                    фізичної особи- підприємця, уовноваженої            
                    особи)     

                                                                                                   М.П. 
 
Заповнюється адміністратором: 
“____” _______________200__р.                                     Реєстраційний номер_____________ 
     (дата надходження заяви)                                                      
  __________________________                                       _______________________________ 
    ( підпис адміністратора)                                                              (ініціали та прізвище адміністратора) 



  
       

 
 Додаток 2 
до проекту рішення 
 міської ради  
 

 
 

СКЛАД 
міської комісії з розгляду питань щодо доцільності надання дозволу  

на  використання місцевої символіки 
 
Павлов  
Костянтин  Юрійович 

- перший    заступник    міського     голови, 
голова  комісії   
 

Гончарук  
Георгій Пилипович 

- заступник міського голови, заступник 
голови комісії 
 

Сіліна 
Інга Валентинівна 

- головний  спеціаліст  відділу культурно-
масової та просвітницької роботи  
управління культури і туризму  
виконкому міськради, секретар комісії 
 
 

Члени  комісії: 
 
 

Апсеметова 
Лідія Іванівна 

- начальник фінансового управління 
виконкому міськради 
 

Бєрлін  Валентина  
Миколаївна 

- начальник управління культури і туризму 
виконкому міськради 
 

Гнатовський  
Петро Петрович   

- начальник управління містобудування   і  
архітектури   виконкому міськради  
  

Рижкова 
Ірина Олексіївна 

- начальник управління розвитку 
підприємництва виконкому міськради 
 

Світличний  
Олександр Вікторович 

- начальник  управління  економіки 
виконкому міськради 

 
 
 
 
 



  

 
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Криворізької міської ради "Про затвердження 
Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої 

символіки" 
 
 

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 тому, що у  зв’язку із затвердженням переліку документів 
дозвільного характеру у сфері господарської  діяльності (Постанова КМУ від 
21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо упорядкування  видачі документів 
дозвільного характеру у сфері господарської  діяльності”) необхідно розробити 
порядок видачі дозволу на  використання місцевої символіки.  

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

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження Криворізькою міською 
радою Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої 
символіки із порядком щодо видачі дозволу на використання місцевої 
символіки відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Декрету 
Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 №56-93 "Про місцеві податки і 
збори" та  Постанови КМУ від 21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо 
упорядкування  видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської  
діяльності”.  

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

Діюче рішення  Криворізької міської ради від 28.09.2005 № 3485 “Про 
затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання 
місцевої символіки” зі змінами, внесеними рішенням міської  ради від  
28.03.2007 № 1018,  не  відповідає  вимогам Постанови КМУ від         
21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо упорядкування  видачі документів 
дозвільного характеру у сфері господарської  діяльності”, так як не передбачає 
порядок щодо видачі дозволу на  використання місцевої символіки. 

У  проекті  рішення  передбачено  затвердження Положення про порядок 
сплати збору за право використання місцевої символіки із порядком щодо 
видачі дозволу на право використання місцевої символіки та впорядкуванням 
кола  платників збору за право використання  місцевої  символіки відповідно до 
чинного законодавства.  
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           4. Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  
регуляторного  акта, у тому числі здійснення розрахунку  очікуваних  витрат та  
вигод  суб’єктів  господарювання, територіальної громади та органів місцевого 
самоврядування  внаслідок  дії  регуляторного  акта. 

 Дія цього регуляторного акта повинна  забезпечити організацію видачі 
дозволів на використання місцевої символіки та впорядкування кола  платників 
збору за право використання  місцевої  символіки відповідно до  чинного 
законодавства  та сприяти мобілізації надходжень до міського бюджету від 
сплати ставки збору за право використання місцевої символіки. 
           Очікуваними вигодами внаслідок дії зазначеного рішення є:  

 
Вигоди Витрати 
Сфера інтересів територіальної  громади 

   Покращання соціального забезпечення, 
патріотичного виховання, розвиток поваги 
до місцевої символіки 

Не вплинуть на економічні 
витрати 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 
   Можливість прогнозувати показники 
фінансово-господарської діяльності 
суб'єктів господарювання, брати участь у 
вирішенні соціальних програм 

Не вплинуть на економічні 
витрати, окрім основної сплати 
збору за право використання 
місцевої символіки 

Сфера інтересів  органів  місцевого  самоврядування 
   Забезпечення регулювання діяльності, 
покращання патріотичного виховання 
населення, впорядкування кола  платників  
збору за право використання місцевої 
символіки, запровадження більш  
системного  використання  місцевої 
символіки  суб'єктами господарювання, 
мобілізація надходжень до місцевого 
бюджету збору за право використання 
місцевої символіки, запобігання розвитку 
тіньової економіки внаслідок стабільної 
ставки збору 

Не вплинуть на економічні 
витрати 

 
5. Визначення цілей державного регулювання.   

         Метою цього регуляторного акта є розроблення порядку щодо видачі 
дозволу  на  використання місцевої символіки, упорядкування  кола  платників  
збору за  право використання місцевої символіки. 
        Упровадження  регуляторного  акта сприятиме  стимулюванню та 
стабільному розвитку підприємницької діяльності за рахунок мобілізації збору 
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 за право використання місцевої символіки, розмір якої незначний і 
затверджений Декретом Кабінету Міністрів України.   

6.  Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних  способів  
досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього  державного  регулювання господарських  відносин. 
         Альтернативним способом досягнення визначених цілей  є прийняття 
проекту рішення міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення 
міської ради від 28.09.2005 №3485 "Про затвердження Положення про порядок 
сплати збору за право використання місцевої символіки", але зміни вже  
вносилися рішенням міської  ради від  28.03.2007 № 1018  і  додаткові зміни та  
доповнення можуть спричинити дезорієнтацію суб’єктів  господарювання, що  
суперечить принципам державної регуляторної  політики.  
        Другим альтернативним способом досягнення визначених цілей  є  
керування діючим рішенням міської ради 28.09.2005 № 3485 “Про 
затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання 
місцевої символіки” зі змінами, внесеними рішенням міської  ради від  
28.03.2007 № 1018, але  це не вирішить питання з розроблення  порядку щодо 
видачі дозволу  на  використання місцевої символіки, упорядкування  кола  
платників  збору за  право використання місцевої символіки та суперечить 
вимогам Постанови КМУ від 21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо 
упорядкування  видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської  
діяльності”. 

Альтернативою  щодо досягнення  визначених  цілей є  спосіб, який 
утілено в запропонований проект  регуляторного  акта: розроблення порядку 
щодо видачі дозволу  на  використання місцевої символіки, упорядкування  
кола  платників  збору за  право використання місцевої символіки, мобілізації 
надходжень до міського бюджету від сплати ставки збору за право 
використання місцевої символіки. 
 
 7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених  
цілей. 
          Досягнення  визначених  цілей  можливе  лише   завдяки  дії   цього 
проекту  рішення, оскільки він повністю відповідає  чинному  законодавству,  
забезпечує  виконання Постанови КМУ від 21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо 
упорядкування  видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської  
діяльності”, затверджує  порядок щодо видачі дозволу  на  використання 
місцевої символіки, упорядковує коло платників  збору за  право використання 
місцевої символіки, сприяє стимулюванню та стабільному розвитку 
підприємницької діяльності за рахунок мобілізації збору за право використання 
місцевої символіки, розмір якої незначний і затверджений Декретом Кабінету 
Міністрів України.  
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8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 
проблем шляхом прийняття запропонованого  регуляторного акта. 

Дія запропонованого регуляторного акта надасть необхідне регулювання 
даної діяльності з питань  щодо видачі дозволу  на  використання місцевої 
символіки та впорядкування кола платників  збору за  право використання 
місцевої символіки, системного використання місцевої символіки суб'єктами 
господарювання, мобілізації надходження до міського бюджету від сплати  
збору за право використання місцевої символіки.  

Ефективність регуляторного акта буде  оцінюватися  управліннями  
культури і туризму, фінансовим виконкому міської  ради  за результатами  
відстеження  шляхом  здійснення контролю за своєчасним надходженням 
коштів до міського бюджету від сплати ставки збору за право використання 
місцевої символіки (щоквартально - за даними міжрайонних податкових 
інспекцій). 

 
9. Обґрунтування  можливості досягнення  визначених  цілей у  разі 

прийняття  запропонованого   регуляторного акта.   
Затвердження порядку щодо видачі дозволу  на  використання місцевої 

символіки та впорядкування кола платників  збору за  право використання 
місцевої символіки  надасть можливість стимулювати господарську  діяльність   
суб’єктів  господарювання, які використовують місцеву символіку з 
комерційною  метою. У проекті рішення визначені вимоги, виконання яких не 
складне для суб’єктів господарювання. 

  Досягнення визначених цілей можливе завдяки дії даного рішення, що  
забезпечить регулювання даної  діяльності, мобілізації надходження до 
міського бюджету від сплати  збору за право використання місцевої символіки.  

 
10. Обґрунтування  можливості досягнення  визначених  цілей з 

найменшими витратами  для суб’єктів господарювання, територіальної 
громади, органів місцевого самоврядування.  

 Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей не вплинуть на 
економічні витрати населення, суб'єктів господарювання (крім основної сплати 
збору за право використання місцевої символіки), органи місцевого 
самоврядування. 

 
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.   

Унаслідок дії запропонованого регуляторного акта не всі вигоди, що 
виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. Крім кількісних показників до 
вигод належать: 
          - забезпечення необхідного регулювання діяльності; 
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          - запобігання виникненню умов, що призводять до тінізації бізнесу; 
          - покращання патріотичного виховання населення. 
 

12. Оцінка можливості  впровадження та виконання  вимог 
регуляторного акта залежно  від  ресурсів, якими розпоряджаються органи 
державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які 
повинні впроваджувати  або  виконувати  їх.    

 Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від 
ресурсів органу місцевого самоврядування, а суб'єкти господарювання, які 
використовують місцеву символіку, мають упроваджувати та виконувати ці 
вимоги, тобто дотримання Положення є обов’язковим для суб’єктів 
господарювання.  

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію  

запропонованого  регуляторного  акта.  
Найбільш вагомим зовнішнім чинником, що впливатиме на дію 

регуляторного акта, буде зміна чинного законодавства у сфері частини 
прибутку.  

Зазначений чинник має вагомий вплив на результативність дії 
запропонованого регуляторного акта. За результатами моніторингу щодо 
оцінки результативності дії, для  усунення негативного впливу до 
запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні  зміни. 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 
дію запропонованого регуляторного акта, до нього теж будуть вноситися 
відповідні коригування.  

 
14. Обґрунтування  запропонованого терміну дії регуляторного акта.  
Термін дії запропонованого регуляторного акта — довгостроковий. За 

підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі 
прийняття урядом нормативних актів, можуть вноситися відповідні зміни.  

 
15. Визначення  показників  результативності дії  регуляторного  

акта.   
          Головним чинником результативності дії цього регуляторного акта є той 
факт, що з затвердженням порядку щодо видачі дозволу на право використання  
місцевої символіки, упорядкуванням кола платників збору за право 
використання місцевої символіки та деталізацією об’єкта оподаткування 
відповідно до чинного законодавства, мобілізуються надходження до міського 
бюджету від сплати ставки вищезазначеного збору.    

         Також  показниками  результативності дії регуляторного акта є  
подальший розвиток шанобливого ставлення криворіжців до  місцевої 
символіки, кількість суб’єктів господарювання, що отримали дозволи на  
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використання місцевої символіки м. Кривого Рогу, надходження до міського 
бюджету від сплати  збору за право використання місцевої символіки. 

   
16. Визначення  заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності дії регуляторного акта у  разі його 
прийняття.  

 Результативність дії запропонованого регуляторного акта буде 
відстежуватися  за рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням 
коштів до міського бюджету від сплати ставки збору за право використання 
місцевої символіки (щоквартально - за даними міжрайонних податкових 
інспекцій)  та опитування населення з метою визначення стану щодо 
покращання патріотичного виховання, подальшого розвитку  шанобливого 
ставлення криворіжців до місцевої символіки. 
 

  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. 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 кожні 
наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного 
відстеження результативності. 
 
         Розробники проекту рішення міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу є управління культури і туризму, фінансове 
виконкому міської ради (каб. 107, 204, тел. 74-73-24, 92-13-19)  
 
 
 
 
 
 
 


