
   КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
    Дніпропетровська область 
 
              ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
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” 

 
 
       З метою  впорядкування кола платників збору за право використання 
місцевої символіки та деталізації об”єкта оподаткування, у зв’язку з кадровими 
змінами, які відбулися у виконкомі міської ради, враховуючи звіт про базове 
відстеження діючого рішення міської ради від 28.09.2005 №3485 “Про 
затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання 
місцевої символіки” та керуючись Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“ та “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності", міська рада вирішила:  
 

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 28.09.2005 
№3485 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за 
право використання місцевої символіки”:  

1.1 у додаток 1 до рішення :  
- підпункт “в” пункту 2.3 доповнити реченням: “(крім суб’єктів 
господарювання, які мають намір використовувати місцеву символіку у власній 
назві при реєстрації підприємства, що буде створено)” ; 
- другий та третій абзаци пункту 2.4 доповнити словами : “( крім тих 
підприємств, що тільки створюються)” ; 
-  у  пункті  2.5 термін  розгляду   звернення   щодо   надання дозволу  змінити  з 
10 календарних днів на 5 ; 
-  підпункт 3.1 пункту 3 доповнити текстом: ”і для яких розрахунковою базою 
оподаткування є:  
- для юридичних осіб - загальна вартість виробленої продукції (виконаних 
робіт, наданих послуг) підприємств, організацій, установ, у власних назвах або 
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 -   виготовлення   продукції   (виконання  робіт,   надання 
послуг) з використанням символіки “; 
          1.2  додати підпунктом 3.5 :”3.5.  Міська рада має  право  згідно  з чинним 
законодавством  надавати пільги по сплаті  збору  за   право   використання  
місцевої  символіки  за  обгрунтованим  поданням  суб’єктів  господарювання”; 



           1.3  пункт 3 додатка 1 до Положення про порядок сплати збору за право 
використання місцевої символіки викласти у такій редакції:  
“3. Назви  “Кривий Ріг” ( в тому числі похідні “Кривбас”, “Криворіжжя”) та 
“Криворізький”, які використовуються у власних назвах суб’єктів 
господарювання (крім суб’єктів господарювання комунальної власності міста 
та тих суб’єктів, яким вже присвоєно назву з використанням місцевої символіки 
при реєстрації підприємства до прийняття даного рішення ) та у товарних 
знаках, здійсненні робіт, наданні послуг, назві виготовленої продукції (крім 
продукції, яка  реалізується лише в  межах територіальної громади)”;  
 

1.4  у додаток 2 до рішення :  
       - вивести зі складу міської комісії з розгляду питань щодо надання дозволу 
за право використання місцевої символіки Просолупова В.І., Ільченка С.В., 
Романченка В.М, Ростовцева П.О.; 
      -   ввести до її складу: 
Харченко                                           - заступника начальника управління 
Віру  Іванівну                                      економіки виконкому міської ради – 
                                                              начальника відділу з питань ціноутво- 
                                                              рення та тарифів на послуги                         
 
Сопілко                                              - заступника начальника відділу промисло- 
Володимира Васильовича                  вої політики та енергетики виконкому  

  міської ради    
 
Лисецького                                       - начальника  відділу планування 
Дмитра Вікторовича                          та забудови управління містобудування  
       і архітектури виконкому міської ради 
 

2. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, культури, 
фінансовому та загальному відділу виконкому міської ради          (Подоплєлова 
Н.Л., Харченко В.І., Бєрлін В.М., Апсеметова Л.І., 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 міськради в 
мережі Інтернет  у  підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Розвиток 
підприємництва” про зміст даного рішення та введення його до реєстру 
документів виконкому  міської  ради. 
               3. Управлінням розвитку підприємництва, культури, фінансовому   
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. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  



міського голови  відповідно  до  розподілу  обов”язків. 
 
 
 
  
   
 
Міський голова                                                                                Ю.Любоненко 
 
 

Аналіз регуляторного впливу 
 

до проекту рішення Криворізької 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" 
 

1.   Проблема, яку планується розв'язати з прийняттям даного рішення, 
полягає в упорядкуванні кола платників  збору за право використання місцевої 
символіки та деталізації об′єкту оподаткування.    

2.   Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження Криворізькою міською 
радою змін та доповнень до Положення про порядок сплати збору за право 
використання місцевої символіки відповідно до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та Декрету Кабінету Міністрів України від 
20.05.1993 №56-93 "Про місцеві податки і збори". 

3. На теперішній час видача дозволу на право використання місцевої 
символіки здійснюється згідно з Положенням про порядок сплати збору за 
право використання місцевої символіки, але діюче Положення ускладнює 
отримання дозволу суб′єктам господарювання, які тільки створюються та  
допускає  різночитання пункту 3 додатка 1, що ускладнює визначення 
платників збору за право використання місцевої символіки. В доопрацьованому 
Положенні розроблено більш чіткий порядок видачі дозволу, впорядковано 
коло суб′єктів господарювання, які  б мали сплачувати збір за використання 
символіки при реєстрації підприємства, деталізовано об′єкт оподаткування та 
визначено розрахункову базу оподаткування для здійснення розрахунку збору 
за право  використання місцевої символіки як для  фізичних так і для  
юридичних осіб. 

Для  прискорення видачі дозволу пропонується  змінити термін розгляду 
звернення суб”єкта  господарювання  з  10 календарних  днів  на  5.         
           4. Дія даного регуляторного акта повинна сприяти мобілізації 
надходжень до міського бюджету від сплати ставки збору за право 
використання місцевої символіки. Принциповий підхід до порядку видачі 
дозволу за використання місцевої символіки забезпечить необхідне 
регулювання даної діяльності, розширить коло платників цього виду збору. 



Очікуваними вигодами внаслідок дії зазначеного рішення є: 
- у сфері інтересів населення — покращання соціального забезпечення, 

патріотичного виховання, розвиток поваги до місцевої символіки; 
- у сфері інтересів суб'єктів господарювання - можливість прогнозувати 

показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, 
брати участь у вирішенні соціальних програм;  

-   у сфері інтересів держави - забезпечення регулювання даної діяльності, 
покращання патріотичного виховання населення, збільшення 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. 

5. Метою даного регуляторного акта є забезпечення необхідного 
регулювання даної діяльності, подальше стимулювання та стабільний розвиток 
підприємницької діяльності за рахунок мобілізації збору за право використання 
місцевої символіки, розмір якого незначний і затверджений Декретом Кабінету 
Міністрів України,  внесення змін та доповнень до діючого Положення про 
порядок сплати збору за право використання місцевої символіки для 
впорядкування кола платників та деталізації обєкту оподаткування. 

6.  Альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей: 
- 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" ; 
- стягнення збору здійснювати згідно з Декретом КМУ “Про місцеві податки і 
збори”. 
 7. При підготовці проекту рішення використані матеріали звіту про 
базове відстеження рішення міської ради від 28.09.2005 №3485 "Про 
затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання 
місцевої символіки" в частині щодо проведеного опитування мешканців міста. 
За результатами опитування 475 мешканців міста (з них: представників 
підприємств, закладів, установ-33%, приватних підприємців-47%, 
непрацюючих мешканців міста-20%): 76% мешканців вважають, що стан 
патріотичного виховання та шанобливого ставлення криворіжців до символіки 
потребує поліпшення, 55% опитаних не знайомі з переліком місцевої 
символіки, 63% - позитивно сприймають наявність місцевої символіки на 
товарах або при отриманні послуг, 66% жителів міста  мають позитивне 
ставлення до того, що за використання місцевої символіки з комерційною 
метою суб”єктам господарювання необхідно сплачувати до міського бюджету 
збір.  

Завдяки державному регулюванню порядку справляння місцевих податків 
і зборів та дії зазначеного проекту рішення в місті для суб’єктів 
господарювання спрощується процедура отримання дозволу, визначено більш 
чіткий порядок його видачі, впорядковано коло платників податку, 
деталізовано об”єкт оподаткування, що сприятиме подальшому стимулюванню 



та стабільному розвитку  підприємницької діяльності  та сталим  надходженням 
до міського бюджету від сплати збору за право  використання  місцевої 
символіки.  

8. Дія запропонованого регуляторного акта надасть необхідне 
регулювання даної діяльності, сприятиме більш системному використанню 
місцевої символіки суб'єктами господарювання, мобілізує надходження до 
міського бюджету від сплати  збору за право використання місцевої символіки. 

9.Досягнення встановлених цілей можливе завдяки дії даного рішення, 
що сприятиме збільшенню надходжень до міського бюджету від сплати даного 
виду збору та подальшому розвитку підприємництва. В проекті рішення 
визначені вимоги, виконання яких не складне для суб”єктів господарювання. 

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

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

12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від 
ресурсів виконкому міськради, а суб'єкти господарювання, які використовують 
місцеву символіку, мають впроваджувати та виконувати ці вимоги, тобто 
дотримання Положення є обов”язковим для суб”єктів господарювання. 

13. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на 
дію запропонованого регуляторного акта, до нього теж будуть вноситись 
відповідні зміни. 

14. Термін дії запропонованого регуляторного акта — довгостроковий. За 
підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі 
прийняття урядом нормативних актів, можуть вноситись відповідні зміни. 

15. Головним чинником результативності даного регуляторного акта є той 
факт, що з упорядкуванням кола платників збору за право використання 
місцевої символіки та деталізації об”єкту оподаткування, мобілізуються 
надходження до міського бюджету від сплати ставки вищезазначеного збору. 

16. Результативність запропонованого регуляторного акта буде 
відстежуватись 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). 
 
 
 
 
  



Розробники проекту рішення міської ради та аналізу його регуляторного 
впливу – управління культури  та   фінансове управління   (каб. 107 тел. 
74-69-38,   каб. 212 тел. 74-54-52 ) 


