
 
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Дніпропетровська область 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 
Про врегулювання питання  
продажу алкогольної і тютюнової  
продукції поблизу  закладів освіти 
міста  

З метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження 
рівня вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмеження доступу 
до них дітей, охорони їх здоров’я, враховуючи звернення депутатів міської 
ради, згідно з вимогами Державних будівельних норм ДБН 360-92** 
“Планування та забудова міських і сільських поселень”, Законів України “Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, “Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення”, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада вирішила: 

1. Встановити  місця обмеження продажу алкогольної і тютюнової 
продукції в об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, розташованих  на 
відстані до 25 метрів від фактичних меж земельних ділянок дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації. 

2. Виконкомам районних у місті рад (Трайдук М.Ф., Колесник І.В., 
Хісний В.Ф., Рижков Є.В., Бєліков К.А., Розумнюк О.М., Коверніченко С.М.) 
разом із управлінням освіти і науки, комітетом профтехосвіти виконкому 
міськради (Лопатнюк О.М., Сапіга В.О.):  

2.1 визначити фактичні межі земельних ділянок дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації; 

2.2 проводити системну роботу із залученням управління містобудування 
і архітектури виконкому міськради (Лисенко І.П.) по виявленню об’єктів 
торгівлі, ресторанного господарства, розташованих  на відстані до 25 метрів від 
фактичних меж земельних ділянок таких закладів освіти, в яких здійснюється 
реалізація алкогольної і тютюнової продукції, з інформуванням управління 
розвитку підприємництва виконкому міськради, Департаменту з питань 
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом 
підакцизних товарів ДПА України у Дніпропетровській області для прийняття 
ним заходів відповідно до повноважень.  

3.  Управлінню розвитку підприємництва виконкому міської ради, 
виконкомам районних у місті рад (Рижкова І.О.) при видачі карток обліку 
об’єктів торгівлі врахувати встановлені обмеження продажу алкогольної і 
тютюнової продукції. 



4. Управлінню освіти і науки,  комітету профтехосвіти виконкому 
міськради в межах передбачених асигнувань, виділених на утримання галузі 
освіти із місцевого та державного бюджетів, розглянути можливість 
направлення коштів для оформлення права користування земельними 
ділянками під розміщення дошкільних,  загальноосвітніх, професійно-
технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в повному обсязі. 

5. Управлінням розвитку підприємництва, економіки та загальному 
відділу    виконкому    міської ради   (Світличний О.В.,       Чорний В.А.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству “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 даного рішення та введення його до реєстру 
документів виконкому міської ради. 

6. Управлінню розвитку підприємництва виконкому міської ради 
забезпечити виконання заходів щодо відстеження результативності цього 
рішення та офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій міській комунальній 
газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці виконкому міськради в 
мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань регуляторної політики та підприємництва (Сиротюк С.В.), 
координацію роботи - на заступника міського голови – начальника управління 
розвитку підприємництва виконкому міськради Подоплєлову Н.Л., голів 
районних у місті рад. 
 

АНАЛІЗ 
регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької міської ради 

“Про  врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової продукції 
поблизу  закладів освіти  міста” 

 
      1. Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, 
полягає в зниженні рівня вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
,обмеженні доступу до них дітей, охорони їх здоров”я,  згідно з вимогами 
Державних будівельних норм ДБН 360-92** “Планування та забудова міських і 
сільських поселень”, Законів України “Про державне регулювання виробництва 
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів”, “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров”я населення”. 

2. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує вирішення шляхом прийняття регуляторного акта 
Криворізькою міською радою згідно із Законами України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" , "Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності". 



  3. Враховуючи звернення депутатів міської ради, згідно з вимогами 
Державних будівельних норм ДБН 360-92** “Планування та забудова міських і 
сільських поселень” ,якими визначено, що розміщення об”єктів торгівлі та 
ресторанного господарства від будівлі  закладів освіти повинно становити не 
більше 25 метрів, передбачаються такі обмеження  продажу алкогольної і 
тютюнової продукції. 

4. Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість 
запровадження заходів щодо формування в суспільстві, здорового способу 
життя, зниження рівня вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів ,  
обмеження доступу до них дітей у м. Кривому Розі. Очікуваними вигодами 
внаслідок прийняття зазначеного рішення є: 

 
Сфера впливу 
 

Вигоди Витрати 

Населення Реалізація прав та державних 
гарантій громадян  на захист 
фізичного і психічного  
здоров”я підлітків  
 
 

Витрати відсутні 

Суб’єкти 
господарювання 

Збільшення споживачів 
алкогольної та тютюнової 
продукції в інших об”єктах, що 
вплине на покращання їх 
фінансових показників  

Зниження товарообігу в 
об”єктах торгівлі та 
ресторанного господар-
ства, розташованих на  
відстані до 25 метрів від 
будівлі  закладів освіти    

Держава Формування в суспільстві 
здорового способу життя, 
сприяння зміцненню здоров”я 
дітей, їх захист від негативного 
впливу алкогольної і 
тютюнової продукції 

Щорічні втрати бюджету 
від несплати суми  за 
ліцензії на право 
роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями і 
тютюновими виробами 
складають відповідно з 
кожного об”єкта 8,5 
тис.грн., 
2,0 тис.грн. 

 
5. Метою даного регуляторного акта є: 

- формування в суспільстві   здорового способу життя; 
-  зниження рівня вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів ; 
- зміцнення здоров’я дітей, їх захист від негативного впливу алкогольної і 

тютюнової продукції. 
6. У разі неприйняття зазначеного регуляторного акта не дотримуються 

правові засади про захист здоров’я громадян від шкідливого впливу 
алкогольної та тютюнової продукції ,які визначено Конституцією України, 



Законів України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, 
“Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і 
їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, “Про захист прав споживачів”. 

7.Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш 
доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реаклізації 
регуляторного акта, який  відповідає вищезазначеному законодавству України 
та  передбачає реалізацію прав та державних гарантій громадян  на захист 
фізичного і психічного  здоров’я підлітків. 

8. Дія запропонованого регуляторного акта забезпечить впорядкування 
питань по таких основних напрямах: 
- запобігання та зменшення негативних наслідків вживання алкогольної і 
тютюнової продукції; 
- підвищення розуміння суспільством шкоди вживання алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів; 
-   сприяння зміцненню здоров’я дітей. 
         Даний регуляторний акт підлягає оприлюдненню в  Криворізькій міській 
комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці виконкому 
міськради в мережі Інтернет, і лише після цього набуває чинності. 

9. Підготовленим проектом регуляторного акта пропонується  обмежити 
продаж алкогольної і тютюнової продукції в  об”єктах торгівлі та ресторанного 
господарства,  розташованих на  відстані до 25 метрів від будівлі   дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних , вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації, з інформуванням Департаменту з питань адміністрування 
акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів 
ДПА України у Дніпропетровській області про  об’єкти   торгівлі та 
ресторанного господарства для прийняття ним відповідних заходів після 
закінчення терміну дії ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями і тютюновими виробами до запровадження у дію без визначення 
терміну. 
       10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей  
впливає на економічні  витрати  держави (щорічні до бюджету  не надходить 
суми від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 
тютюновими виробами відповідно з кожного об’єкта 8,5 тис.грн.,2,0 тис.грн., 
суб”єктів господарювання (зниження товарообігу в об”єктах торгівлі та 
ресторанного господарства на 50 %). 

11. Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого 
регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені, а  основними якісними 
показниками цього регуляторного акту є реалізація державних і місцевих 
програм, метою яких є здійснення пріоритетних заходів щодо запобігання 
алкоголізму та тютюнокурінню в місті Кривому Розі. 
     12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує 
додаткових витрат з місцевого бюджету та суб”єктів господарювання. 



13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 
дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні 
коригування та доповнення. 

14. Термінів дії запропонованого проекту регуляторного акта 
встановлюється довгостроковий. За підсумками аналізу відстеження його 
результативності та у разі прийняття нових нормативних актів на державному 
рівні до нього можуть вноситись відповідні зміни та доповнення. 

15. Головним чинником результативності цього регуляторного акта є: 
- кількість об”єктів торгівлі та ресторанного господарства,  розташованих на  
відстані до 25 метрів від будівлі дошкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних , вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, в яких обмежено  
продаж алкогольної і тютюнової продукції; 
- кількість перевірок об”єктів торгівлі та ресторанного господарства органами 
контролю та нагляду з питання дотримання в них законодавства щодо продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років та сума 
накладених штрафних санкцій до порушників; 
-  зменшення кількості звернень і скарг громадян щодо продажу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років. 

16. Результативність даного регуляторного акта  буде відстежуватись за 
рахунок: 
- проведення аналізу кількості  об”єктів торгівлі та ресторанного господарства,  
розташованих на  відстані до 25 метрів від будівлі  дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних ,вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації, в яких обмежено  продаж алкогольної і тютюнової продукції; 
- кількості звернень громадян до виконкому міської ради; 
- даних перевірок міжрайонними державними податковими інспекціями, 
Криворізьким регіональним відділом  управління  у справах захисту прав 
споживачів у Дніпропетровської області об”єктів торгівлі та ресторанного 
господарства  з питання дотримання в них законодавства щодо продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років; 
- показники виконання місцевих програм щодо запобігання алкоголізму та 
тютюнокурінню в місті Кривому Розі за даними управлінь охорони здоров’я, 
освіти і науки виконкому міськради.  

 
  Розробник проекту рішення міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу – управління розвитку підприємництва (каб.504, 
тел.92-13-75, 92-13-76). 



 
 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
   №  
  
Про  внесення  змін  та  доповнень   
до    Положення    про    порядок    
оформлення    оренди   об’єктів  
комунальної   власності   міста 
 

З метою врегулювання питання щодо спрямування та використання плати за 
оренду об”єктів комунальної власності міста та  подальшого вдосконалення 
організації  договірно-майнових відносин щодо надання в оренду комунального 
майна, яке перебуває у власності територіальної громади міста, відповідно до 
Цивільного, Бюджетного, Земельного кодексів України та  Законів України 
“Про оренду державного та комунального майна”,  “Про страхування”, „Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, керуючись  Законом 
України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про пожежну безпеку”,  
відповідно до рішення міської ради від 27.12.2006  № 665  „Про міський 
бюджет на 2007 рік”,  міська   рада    вирішила: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення  про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста, затвердженого рішенням міської 
ради від 22.06.2005 № 3236 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням 
міської ради  від 27.09.2006   № 288): 

1.1. Після абзацу  третього пункту 2.2. вставити абзац: 
     „– дозвіл органів  державного пожежного нагляду (крім випадків, коли 
ведення господарської діяльності, яка буде здійснюватись в об”єкті оренди  
можливе за декларативним принципом, що визначається законодавством);” 

1.2. Підпункти 3.1.1., 5.3.1., 5,3.2.  викласти  в  такій  редакції: 
 
„3.1.1. Орендодавцем – щодо передачі в оренду нерухомого майна та 

окремого індивідуально  визначеного майна комунальної власності міста 
терміном дії  до трьох  років суб’єктам господарювання,  діяльність яких 
зареєстрована в межах міста;” 

„5.3.1. Терміном  дії  до трьох  років; 
 5.3.2. На три роки і більше, відповідно до чинного законодавства, статей  

793, 794  Цивільного  кодексу України  та  цього  рішення.” 
1.3. Доповнити  абзацом  підпункт 3.1.2  та   підпунктом 3.2.3  пункт 3.2.: 
„- щодо передачі в оренду нерухомого майна та окремого індивідуально 

визначеного майна терміном на  три  роки  і  більше;” 
     „3.2.3.  Для  розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення 

невід’ємних  поліпшень  орендованого комунального майна орендар подає до 
муніципального бюро   відповідну заяву та  наступний пакет документів: 



- копію існуючого договору оренди; 
- акт технічного обстеження від комунального  підприємства, що утримує 

об”єкт оренди (комунальне житлове підприємство чи інше комунальне 
підприємство), складений не пізніше  ніж за місяць до  подання заяви; 

- копію плану з інвентарної справи  КП „Криворізьке бюро технічної 
інвентаризації” та експлікація внутрішніх приміщень об’єкта оренди; 

- довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними 
бухгалтерського обліку на початок поточного року; 

- проектно-кошторисну документацію передбачуваних поліпшень; 
- графік проведення ремонтних робіт орендованого об’єкта з терміном 

виконання ремонту протягом шести місяців. 
     Зазначена заява погоджується муніципальним бюро з відповідним 

галузевим управлінням виконкому міськради, після чого направляється на 
розгляд орендодавцю.” 

       2.  Внести  зміни  в  додаток 2  до  рішення  міської ради від 27.09.2006  № 
288, виклавши  пункт  4.1.  в  такій  редакції:     
         „4.1.  За користування об’єктом оренди ОРЕНДАР  сплачує   
ОРЕНДОДАВЦЮ    річну орендну  плату  у  розмірі ____ % від незалежної 
вартості об’єкта оренди, яка відповідно до розрахунку складає  _________ грн.  
(базова)  без ПДВ. 

Орендна плата перераховується  на спеціальні розрахункові рахунок 
_________________________________________________щомісячно  не  пізніше   
20-го  числа 
(назва комунального підприємства,  що обслуговує об’єкт оренди) 
місяця, наступного після сплачуваного,  з  подальшим перерахуванням  цих 
коштів                       до міського бюджету. При цьому її розмір за кожний 
наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за 
попередній місяць на індекс інфляції за  поточний місяць, починаючи з 
____________ місяця. Індекс інфляції визначається щомісячно Держкомстатом 
України. Розмір орендної плати може бути переглянуто у разі зміни Методики 
її розрахунку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.   
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно з чинним 
законодавством.” 

3. Управлінням комунальної власності міста, економіки та загальному 
відділу виконкому  міської ради (Федоренко Л.В., Світличний О.В.,  Чорний 
В.А.),   редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник”  
(Штельмах В.В.),  комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) 
забезпечити в 10-денний  термін з дня його прийняття, 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 даного рішення та 
введення його до реєстру документів виконкому міської ради.  

 
4. Управлінню комунальної власності міста виконкому міськради     

забезпечити  виконання заходів щодо відстеження результативності даного 



рішення та офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій міській комунальній 
газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі 
Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань міської комунальної власності (Іщенко М.І.) координацію роботи 
– на заступника  міського голови Темника Г.П. 

 
 

АНАЛІЗ 
 

 регуляторного   впливу  до  проекту  рішення міської ради  “Про внесення  
змін  та  доповнень  у   Положення про порядок оформлення оренди  

об’єктів комунальної власності   міста ”   
 

1. Проблема, яку пропонується розв’язати з прийняттям даного рішення 
полягає у врегулюванні питання щодо спрямування  та використання  плати за 
оренду  об”єктів комунальної міста  та подальшого  вдосконалення організації 
договірно-майнових відносин щодо надання в оренду комунального майна, яке 
перебуває у власності територіальної громади міста, відповідно до Закону 
України „Про дозвільну систему  в сфері господарської діяльності”, які 
вирішуються через МБ „Віза”, та створенні сприятливих умов для розвитку 
підприємництва у місті.   У зв’язку з внесенням змін до Цивільного кодексу 
України та Закону України „Про пожежну безпеку” виникла необхідність 
внести відповідні зміни до чинного Положення про порядок оформлення 
оренди  об’єктів комунальної власності   міста. 

2. Проблема є актуальною, оскільки  чинне  рішення від 22.06.2005         
№ 3236  „Про затвердження Положення про порядок  оформлення оренди 
об’єктів комунальної власності міста” зі змінами та доповненнями  не в 
повному обсязі  враховує вимоги чинного законодавства  при оформлені 
договору оренди на об’єкти комунальної власності міста  
    Відповідно до ст.ст. 793, 794 Цивільного кодексу України  договори оренди 
строком на три роки і більше підлягають  нотаріальному посвідченню та 
державній реєстрації, згідно  ст. 10  Закону України “Про пожежну безпеку” 
оренда  будь-яких  приміщень здійснюється після одержання на це дозволу 
органів державного пожежного нагляду, крім випадків коли ведення 
господарської діяльності можливе за декларативним принципом, що 
визначається законодавством про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності. Чинним рішенням не врахована процедура надання погодження  
орендарю на здійснення невід’ємних  поліпшень  орендованого комунального 
майна. 

3. Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого 
регуляторного акта  - рішення міської ради від 22.06.05 № 3236 „Про 
затвердження Положення про порядок  оформлення оренди об’єктів 
комунальної власності міста” із змінами та доповненнями до нього.         
З метою вдосконалення організації договірно-майнових відносин щодо 



оформлення договорів оренди об’єктів, які перебувають у власності 
територіальної громади міста, ефективного цільового використання при 
передачі в оренду  діючий регуляторний акт потребує внесення  суттєвих  змін.  
4. З прийняттям запропонованого регуляторного акта очікується вдосконалення 
організації договірно-майнових відносин.  
       Так, у відповідності до запропонованого проекту рішення орендодавцем 
приймається рішення щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності 
терміном дії до трьох років, виконкомом міської ради – щодо передачі об’єктів 
оренди терміном на три роки і більше.  
 

Розрахунок  очікуваних  витрат  та   вигод 
від впровадження запропонованого  регуляторного акта 

 
Сфера впливу Вигоди Витрати 

Для територіальної 
громади міста 

- забезпечення належного 
рівня та умов 
обслуговування населення, а 
також умов праці, що 
передбачає активізацію 
заходів щодо здійснення 
орендарями ремонтних робіт 
об’єктів , покращання 
естетичного  вигляду району, 
міста; 
- покращання умов 
утримання житлового фонду, 
оскільки плата за оренду 
об’єктів комунальної 
власності міста, які 
перебувають на балансовому 
обліку управлінь 
комунальної власності міста, 
житлово-комунального 
господарства виконкому 
міськради, спрямовується до 
міського бюджету  та є 
джерелом фінансової 
підтримки комунальним 
житловим підприємствам, 
яка спрямовуються на 
утримання житлового фонду 
міста. 

- економічні витрати 
відсутні 

Для  суб”єктів 
господарювання 

- чіткий механізм визначення 
порядку оформлення 
договорів оренди  об’єктів 

  - суб’єкти 
господарювання 
додаткових витрат не 



комунальної власності міста; 
- захист  власних  інтересів 
та прав через договірні 
відносини; 
- зменшення витрат часу, 
пов’язаних із задоволенням 
потреб щодо здійснення 
діяльності суб’єктів 
господарювання. 
 

матимуть, лише 
відповідно до діючого 
законодавства, 
сплачують витрати 
пов’язанні з 
переддоговірною 
підготовкою документів 
для оформлення 
договору оренди 
об’єктів комунальної 
власності, а також 
витрати щодо 
страхування об’єктів 
оренди.  Зобов’язання 
щодо своєчасного 
внесення орендної 
плати, цільового 
використання об’єктів 
за призначенням, 
збереження та  ремонт 
об’єктів оренди  є  
суттєвими умовами 
договору оренди. 
 

Для органів 
місцевого 
самоврядування 

- ефективне використання та 
збереження майна, що 
належить до територіальної 
громади міста; 
 - збільшення надходжень до 
міського бюджету міста від 
орендної плати за  об’єкти 
комунальної власності міста. 

- економічні витрати 
відсутні 

 
5. Метою цього  регуляторного акта є врегулювання питання щодо 

спрямування  та використання  плати за оренду  об’єктів комунальної власності 
міста  та подальшого  вдосконалення організації договірно-майнових відносин 
щодо надання в оренду комунального майна, яке перебуває у власності 
територіальної громади міста, збереження та відновлення експлуатаційного 
стану об’єктів комунальної власності. 

6. Діюче рішення міської ради від  22.06.2005 № 3236  “Про 
затвердження Положення про порядок оформлення оренди  об’єктів 
комунальної власності” зі змінами та доповненнями не в повній мірі 
врегульовує договірно-майнові відносини щодо відповідності чинному 
законодавству при  оформленні договорів оренди об’єктів  комунального 
майна, що перебувають  у власності територіальної громади міста. 



    Альтернативи вирішення проблеми: 
- Збереження існуючого порядку  оформлення орендно-договірних відносин 

об’єктів комунальної власності міста. 
-  Ринкове саморегулювання. 
Аналіз альтернатив: 
Друга альтернатива є неприйнятною через те що діючим рішенням міської 

ради  у місті  чітко визначений порядок  розгляду та погодження заяв  суб’єктів  
господарювання, громадян  на оренду об’єктів  комунальної  власності  міста та 
процедури оформлення договорів оренди, але  не в повному обсязі  вичерпано 
можливості  спрощення процедури оформлення  договору  оренди  та не  
враховані  суттєві  зміни  в   законодавстві. 

Перша альтернатива не дає змоги досягти запропонованої мети без внесення 
змін.  У разі неприйняття зазначеного рішення міської ради, не буде враховано 
вимоги діючого законодавства в повному обсязі.  
    Аналіз регуляторного впливу здійснюється  за  запропонованим  проектом  
рішення. 

   7. З прийняттям запропонованого регуляторного акта: 
- визначається  механізм вдосконалення   майнових відносин між 

орендодавцем (органом місцевого самоврядування) та суб’єктами 
господарювання   щодо  оренди  об’єктів комунальної власності; 

- визначаються  заходи  щодо  ефективного використання об’єктів 
комунальної власності через процедуру вдосконалення порядку  організації  
оформлення орендних відносин. 

8. З прийняттям запропонованого регуляторного акта чітко, прозоро 
визначено механізм  вдосконалення  встановленого в місті порядку оформлення 
договорів оренди об’єктів комунальної власності міста та створення 
сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті. 

9. З прийняттям цього  регуляторного акта буде поліпшено естетичний стан  
міста, збережені об’єкти комунальної власності шляхом виконання орендарями  
договірних  зобов’язань щодо ремонтних робіт внутрішніх приміщень, фасаду 
об’єкта оренди, благоустрою прилеглої території  тощо. 
10. Досягнення цим регуляторним  актом  встановлених цілей не впливає на 
витрати громади та держави, а позитивно сприяє  веденню господарській 
діяльності  юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців. 

   11. Не всі вигоди, які виникли внаслідок дії регуляторного акта, можуть 
бути кількісно визначені. Серед них: 

-     вдосконалення  організації  оформлення орендних відносин ; 
-  контроль за термінами виконання  погоджувальних, дозвільних процедур; 
-    збереження комунального майна міста в цілому ; 
- ефективне його використання за цільовим призначенням відповідно до 

видів діяльності юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, з урахуванням 
соціальних потреб району, міста; 

- належне утримання  об’єктів соціально-культурного призначення та їх 
відродження; 



- відновлення  експлуатаційного стану об’єкта, естетичне покращання 
району, міста.  

12. Впровадження та виконання  вимог регуляторного акта не залежить від 
ресурсів органів влади, а суб’єкти господарювання, які звертаються щодо 
оренди об’єктів комунальної власності міста,  мають  впроваджувати і 
виконувати  ці вимоги. 

13. У разі  змін  у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні 
зміни  та  доповнення. 

 14. Запропонований проект регуляторного акта  запроваджується на 
довгостроковий   термін дії  або  до  прийняття   нових  нормативних   актів. У 
разі потреби вноситимуться зміни до нього за  підсумками аналізу відстеження 
його результатів. 

15. Головними чинниками результативності  цього  регуляторного акта  є: 
-    вдосконалення процедур оформлення договорів оренди комунальної 
власності міста та  спрощення її організації; 
- з надходження коштів від оренди об’єктів комунальної власності міста 

безпосередньо до міського бюджету  та інших комунальних підприємств, 
закладів, установ – на їх власне утримання  а  також, на  збереження майна,  що  
не перебуває в орендному користуванні; 

- збереження об’єктів комунальної власності міста, відновлення їх 
експлуатаційного стану. 
     16. Результативність цього  регуляторного акта буде відстежуватись один раз 
на півріччя шляхом здійснення контролю за своєчасним та повним  
надходженням коштів від орендної плати, збільшенням обсягів їх надходження, 
виконанням договірних зобов’язань орендарями  щодо ефективного, цільового  
використання об’єктів комунальної власності, кількісним обліком відновлення 
їх експлуатаційного стану  та збереження.  
 
 Розробник проекту рішення міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу – управління комунальної власності міста (каб.360, 
361, тел.74-54-53, 74-43-97, 74-49-29). 
 
  



 
 
      

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 
Про  внесення  змін  та  доповнень   
до   Порядку приватизації об’єктів  
комунальної власності міста та  
незавершеного будівництва 
 

З метою подальшого врегулювання питання щодо процесу приватизації 
об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва в м. 
Кривому Розі, керуючись Законом України “ Про місцеве  самоврядування  в  
Україні ”, міська  рада  вирішила : 

1. Внести зміни та доповнення у додаток до рішення міської ради від 
27.09.2006 р. № 292 “ Про затвердження Порядку приватизації об’єктів 
комунальної власності міста та незавершеного будівництва ”. 1.1. Пункт  4.2. 
викласти  в  редакції :  

“ 4.2. Підвальні приміщення колишніх котелень, бойлерних, інших 
об’єктів теплокомуненергетики та будівлі колишніх сміттєвих кіосків, захисних 
споруд ( окрім тих де розташовано комунікації загального користування ) та 
будівлі ( споруди, приміщення ) або їх окремі частини, які знаходяться в 
рекреаційній зоні, можуть бути об’єктами приватизації у разі прийняття 
відповідного рішення сесії ”. 

1.2. Пункт  4.3. викласти  в  редакції : 
“ 4.3. Не можуть бути об’єктами приватизації : 
- будівлі ( споруди, приміщення ) або їх окремі частини, які становлять 

національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною 
держави. 

- допоміжні приміщення багатоквартирного будинку, які призначені для 
забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців 
будинку ( сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні 
коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні 
відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення ) ”. 
 

1.3. Розділ 10 доповнити пунктом  10.13, який викласти  в  редакції : 
          „ Аукціон, конкурс може бути припинено і об'єкт знімається  з торгів, 
конкурсного відбору на вимогу будь-кого з його учасників або управління у 
випадках, передбачених чинним законодавством.”   

1.4. Пункт  13.7. викласти  в  редакції : 
          “ 13.7. Питання внесення змін до договору купівлі - продажу об’єктів 
приватизації виноситься на розгляд постійної комісії з питань міської 



комунальної власності за результатами розгляду якої, відповідні зміни 
здійснюються шляхом укладання додаткової угоди, яка підлягає нотаріальному 
посвідченню та є невід’ємною частиною договору. Юридчне управління 
погоджує наказ підготовлений управлінням комунальної власності міста про 
внесення змін до договору купівлі - продажу об’єктів приватизації ”. 

            2. Управлінням комунальної власності, економіки та загальному 
відділу виконкому міської ради ( Федоренко Л. В., Світличний О. В., Чорний В. 
А. ),  редакції Криворізької міської комунальної газети “ Червоний гірник ” 
(Штельмах В. В.) комунальному підприємству ТРК “ Рудана ” (Некрасова І. Ф.) 
забезпечити в 10-ти денний термін з дня його прийняття, 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 даного рішення та 
введення  його  до  реєстру  документів  виконкому  міської  ради.  

3. Управлінню комунальної власності міста виконкому міськради  
(Федоренко Л. В.) забезпечити виконання заходів щодо відстеження 
результативності даного рішення та офіційно оприлюднити звіт в 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 постійну комісію 
міської ради з питань міської комунальної власності (Іщенко М.І.), координацію  
роботи -  на заступника міського голови  Темника Г.П. 
 
 

АНАЛІЗ  
регуляторного впливу до проекту рішення міської ради                                        

“Про внесення змін та доповнень до Порядку приватизації об’єктів комунальної 
власності міста   та незавершеного будівництва” 

 
1. Проект рішення міської ради „Про внесення змін та доповнень до Порядку 
приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного 
будівництва” визначає механізм та можливість переходу права власності на 
об’єкти комунальної власності міста та незавершеного будівництва від 
комунальної до приватної, з урахуванням законодавчих норм для цього. 
2. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження на сесії міської ради 
Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного 
будівництва, згідно Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію )”, “Про Державну програму 
приватизації”, “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного 
будівництва”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність”, “Про податок на додану вартість” та “Бюджетний кодекс України”, 
Методики оцінки майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 



від 10.12.2003 № 1891, рішення міської ради                      від 29.05.2002 № 12 
“Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів ”. 
 
 3.  До теперішнього  часу управління комунальної власності міста керується у 
своїй діяльності законодавчими актами України та рішенням  міської ради від 
27.09.2006 № 292  ”Про затвердження Порядку приватизації об'єктів 
комунальної власності міста та незавершеного будівництва”.  Дане рішення не 
в повній мірі визначає випадки визначення об'єкта приватизації та випадки 
припинення аукціону, конкурсу. Запропонований до затвердження проект 
нового рішення розроблено з метою приведення механізму приватизації в місті 
у відповідність із нормами чинного законодавства.  
4. У наслідок подальшої дії зазначеного рішення очікуваними вигодами є : 
- для територіальної громади – покращення соціального забезпечення, розвиток 
соціальної інфраструктури міста; 
- для суб’єктів господарювання – можливість прогнозування подальшої 
господарської діяльності за рахунок чітко обумовленого механізму переходу 
права власності на об’єкти комунальної власності міста та незавершеного 
будівництва від комунальної до приватної з урахуванням вимог передбачених 
законодавчо; 
- для органів місцевого самоврядування - стабільність надходжень до міського 
бюджету за рахунок прозорості проведення приватизації та можливості 
прогнозування подальшої господарської діяльності суб’єктами 
господарювання.  
До очікуваних витрат можна віднести : 
-  для територіальної громади – витрати відсутні;  
-  для суб’єктів господарювання – витрати на виконання інвентарних справ, 
проведення незалежної оцінки  об’єктів приватизації при визначенні способу 
продажу через викуп; 
- для органів місцевого самоврядування – витрати на виконання інвентарних 
справ, проведення незалежної оцінки  об’єктів приватизації при визначенні 
способу продажу через аукціон. 
5. Метою даного регуляторного акта є подальше врегулювання питання щодо 
процесу приватизації об’єктів комунальної власності та незавершеного 
будівництва. 
6. Альтернативним способом при досягненні встановлених цілей є : 
-   прийняття доповнень до законодавчих актів України стосовно приватизації 
об’єктів комунальної власності, без яких існуюча ситуація може призвести до 
негативного впливу на відносини між територіальною громадою та  суб’єктами 
господарювання, громадянами. 
 
7. Досягнення встановлених цілей можливе лише завдяки дії даного рішення, 
оскільки воно передбачає подальше стимулювання, розвиток підприємницької 
діяльності та чітко обумовлений механізм переходу права власності на об’єкти 
комунальної власності міста та незавершеного будівництва від комунальної до 
приватної з урахуванням вимог передбачених законодавчо, що дасть змогу 



суб’єктам господарювання чітко планувати та розширяти сферу своєї 
подальшої  господарської діяльності, отримувати прибуток. 
8.  З прийняттям даного регуляторного акта буде забезпечено: 
 - стабільне надходження коштів від приватизації об’єктів комунальної 
власності міста та незавершеного будівництва до міського бюджету; 
-   сприяння розвитку підприємництва в місті. 
9. Прийняття даного регуляторного акту сприятиме вдосконаленню взаємодії 
між територіальною громадою та  суб’єктами господарювання, громадянами, 
розвитку підприємництва, стабілізації надходжень коштів від приватизації до 
міського бюджету при здійсненні приватизації об’єктів комунальної власності 
міста  та незавершеного будівництва. 
10. Запропоновані цим регуляторним актом цілі не впливають на зріст витрат 
громади, а також на додаткові збільшення економічних витрат суб’єктів 
господарювання. 
11. Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного 
акта, можуть бути кількісно визначені, а саме: 
-   сприяння розвитку підприємництва в місті,  
-   покращення інфраструктури міста, завдяки додатковим інвестиціям; 
-   поліпшення  стану комунального майна. 
12. Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта деякою 
мірою залежить від ресурсів органів влади, а суб’єкти господарювання, які 
приймають участь в процесі приватизації об’єктів комунальної власності міста 
та незавершеного будівництва, мають сплачувати суму за подання заяви, яка 
встановлена згідно з чинним законодавством, за інвентарну справу, за 
проведення незалежної оцінки  та вартість безпосередньо за об’єкт. 
13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування 
та доповнення, у т.ч. на підставі наслідків відстежень дії рішення. 
14. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 
довгостроково або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби 
вноситимуться відповідні зміни за підсумками аналізу відстеження його 
результатів. 
15. Головним чинником результативності даного регуляторного акта є 
прозорість процесу приватизації в місті, стабільність надходжень коштів від 
приватизації до міського бюджету, а також розвиток підприємництва в місті. 
16. Результативність діючого регуляторного акта буде відстежуватись за 
рахунок здійснення контролю за: 
- стабільним надходженням коштів до міського бюджету від приватизації 
об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва ; 
- виконанням умов договорів купівлі-продажу, укладених при здійсненні 
приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного 
будівництва; 
-  розвитком процесу приватизації у місті.   



    Розробник проекту рішення міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу – управління комунальної власності міста (каб.242в, 
тел.74-75-78). 
 
 
 


