
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від  22.12.2004 

№ 2490 “Про ринковий збір у м.Кривому Розі” 
 
 З метою подальшого впорядкування механізму сплати ринкового збору 
у місті, підвищення зацікавленості торгуючих у своєчасній та повній сплаті 
ринкового збору, підтримки і подальшого розвитку підприємництва, 
мобілізації коштів до місцевих бюджетів, враховуючи Декрет Кабінету 
Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 “Про місцеві податки і збори”, 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада вирішила: 
 
 1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2004 № 2490 “Про 
ринковий збір у м.Кривому Розі”: 
 

1.1 пункт 3.1 додатка 1 викласти в наступній редакції:  
“3.1. Ставки ринкового збору за кожне місце торгівлі встановлені 

рішенням міської ради в межах розмірів, передбачених Декретом Кабінету 
Міністрів України “Про місцеві податки і збори.” 
 
 1.2 додатки 2, 3 викласти в новій редакції (додаються). 
 
 2. Рішення набуває чинності з 01.01.2007. 
 
 3. Редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.) опублікувати це рішення, комунальному підприємству ТРК 
“Рудана” (Некрасова І.Ф.) інформувати населення про його зміст, загальному 
відділу виконкому міської ради (Чорний В.А.) включити до реєстру 
документів виконкому міської ради, управлінню економіки виконкому 
міської ради (Харченко В.І.) розмістити дане рішення на офіційній сторінці 
виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі “Регуляторна 
політика” розділу “Розвиток підприємництва” в 10-денний термін з дня його 
прийняття. 
 
 4. Управлінню розвитку підприємництва виконкому міськради 
(Подоплєлова Н.Л.) забезпечити виконання заходів щодо відстеження 
результативності даного рішення та офіційно оприлюднити звіт у 
Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради у мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міськради з питань регуляторної політики та підприємництва (Сиротюк С.В.), 
заступника міського голови – начальника управління розвитку 
підприємництва Подоплєлову Н.Л.  
 

Додаток 1 
        до проекту рішення міської 
ради    

С Т А В К И 
 

ринкового збору по м.Кривому Рогу 
 
№ 
пп 

 
Види торгівлі 

Ставки ринкового збору за 
день торгівлі з 1 торгового 

місця, грн. 
  з юридичних 

осіб 
з фізичних 

осіб 
1. Торгівля продовольчими та непродовольчими 

товарами: 
  

1.1 з автомобілів, причепів 10,0 5,0 
1.2 в магазинах, закладах ресторанного господарства, 

павільйонах, кіосках 
- 3,0 

1.3 - з мотоциклів, ручних візків, палаток, які не є 
стаціонарними, малих архітектурних форм 

5,0 3,0 

1.4 з прилавків, 
у т.ч. молокопродуктами та яйцями з власних 
домогосподарств, квітами та плодоовочевою 
продукцією, зрощеними на присадибних земельних 
ділянках; особистими речами, які були у використанні 
 

5,0 
 
 
 
- 

 

3,0 
 
 
 

1,0 

2. Торгівля автомотовелотехнікою, запчастинами до неї, 
килимами, худобою, свинями, кормом для свійських 
тварин 
 

5,0 3,0 

3. Торгівля саджанцями, розсадою, насінням, свійськими 
тваринами, птахами, декоративними рибками та 
кормом для них 
  

4,0 2,0 

4. Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами 
безпосередньо їх виробниками при наявності 
зареєстрованого у встановленому порядку 
повідомлення (декларації) про відповідність 
матеріально-технічної бази вимогам законодавства  
 

2,0 1,0 

 
Додаток 2 

        до проекту рішення міської 
ради  



         
 

КІЛЬКІСТЬ  
 

торговельних місць, виділених малозабезпеченим громадянам для 
здійснення торгівлі без сплати ринкового збору 

 
№ 
п/п 

Назва ринку,  
його належність 

Адреса,  
телефон 

Кількість торгових 
місць для 

малозабезпечених 
громадян 

 

Центрально-Міський район 
1. Структурний підрозділ міського 

госпрозрахункового об’єднання 
ринків Дніпропетровської обл-
споживспілки – Центральний 
ринок у Центрально-Міському 
районі 
 

50002,  
пл.Лебєдєва-Кумача,1 
90-27-94, 90-28-05 

Всього – 20, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 10 
непродтоварами – 10  

2. Ринок  “Карачуни” ТзОВ “Ринок 
“Житловий масив “Карачуни” 

50025, 
вул.Погребняка,18 
27-49-05 

Всього – 5, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 3 
непродтоварами – 2 
 

3. Торговельний комплекс 
“Центральний” ТзОВ “Інтер-
Маркет” 

50002, вул.Жовтнева,1 
404-14-62,  
404-14-58 
 

Всього – 15, 
у т.ч. по торгівлі 
непродтоварами – 15 

4. Торговельний комплекс “Міраж 
Маркет Плюс” ТзОВ “Міраж 
Маркет Плюс” 

50002, вул.Жовтнева,3 
90-27-98 

Всього – 2, 
у т.ч. по торгівлі 
непродтоварами – 2 

Довгинцівський район 
5. Структурний підрозділ міського 

госпрозрахункового об’єднання 
ринків Дніпропет-ровської 
облспоживспілки - ринок  
“Довгинцеве” 
 

50050,  
вул.Серафимовича, 
84 
72-69-67 

Всього – 4, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 2 
непродтоварами – 2 

6. Авторинок “Сатурн” ПП  
Ганжі К.Т. 

50023,  
вул.Дніпропетровське 
шосе,  
72-22-85 
 

Всього – 10, 
у т.ч. по торгівлі 
непродтоварами - 10 



Інгулецький район 
7. 
 

 
 
 

Структурний підрозділ ДП ОСС 
“Ринок “Південний” - 
 “Ринок “Південний” 
 
 

50028, вул.Подлєпи,37а 
21-13-80 
 
 

Всього – 6, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 3 
непродтоварами – 3 
 

8. Структурний підрозділ ДП ОСС 
“Ринок “Південний” - “Ринок 
“Південний” 

50064,  
вул.50 років Жовтня, 
9,  
22-24-56 

Всього – 6, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 3 
непродтоварами – 3 
 

9. 
 

 
 
 

Ринок “Гала” ПП “Інгулецький 
ринок “Гала” 
 
 
 

50102, вул.Каткова,10 
407-57-12 
 
 

Всього – 7, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 5 
непродтоварами – 2 
 

10. Структурний підрозділ ПП 
“Інгулецький ринок “Гала” - 
“Філія ринку “Гала” 

50064, пр.Перемоги,10 
22-07-08 

Всього – 7, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 5 
непродтоварами – 2 
 

Саксаганський район 
11. М’ясний павільйон ТзОВ 

“Агростандарт” 
50028,  
вул.Подбєльського,11,  
493-30-73,  
493-30-82 
 

Всього – 2, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 2 
 

12. Торговельний комплекс 
“Бульвар Вечірній” ТзОВ “Спот 
Маркет” 

50076, вул.Корнійчука,3 
64-98-45 

Всього – 24, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 16 
непродтоварами – 8 
 

13. Торговельний комплекс 
“Сонячний” ТзОВ “ЮНІТ” 

50005,  
мкр.Сонячний 
66-54-68 

Всього – 6, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 3 
непродтоварами – 3 
 

14. Ринок “Ювілейний” ДП ОСС 
“Ринок “Ювілейний” 

50028,  
вул.Подбєльського,11 
65-24-65 

Всього – 10, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 5 
непродтоварами – 5 
 

Тернівський район 
15. 

 
 
 
 

Структурний підрозділ ДП ОСС 
“Ринок “Сніжинка” - ринок 
“Інтернат” 
 
 

50042,  
вул.23 Лютого 
35-41-21, 35-40-72 
 
 

Всього – 2, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 1 
непродтоварами – 1 
 



16. Структурний підрозділ ДП ОСС 
“Ринок “Сніжинка” - ринок 
“Сніжинка” 

50083, вул.Федоренка 
35-41-21, 35-40-72 

Всього – 3, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 2 
непродтоварами – 1 

Дзержинський район 
17. Структурний підрозділ міського 

госпрозрахункового об’єднання 
ринків Дніпропетровської обл-
споживспілки – Центральний 
ринок у Дзержинському районі 
 

50050, 
вул.Косіора,29а 
23-23-96 

Всього – 26, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 20 
непродтоварами – 6 
 

18. Ринок “Термінал”  ТзОВ 
“Термінал” 

50025,  
вул.Нікопольське 
шосе 
23-93-88, 404-01-48 
 

Всього – 5, 
у т.ч. по торгівлі 
непродтоварами – 5 

Жовтневий район 
19. 

 
 
 
 

Структурний підрозділ ДП ОСС 
“Ринок “Північний” - “Ринок 
“Північний” 
 
 

50015, 
вул.Щепкіна,1 
493-43-99 
 
 

Всього – 10, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 5 
не продтоварами - 5 
 

20. Структурний підрозділ ДП ОСС 
“Ринок “Північний” - “Ринок “165 
квартал” 
 

50063,  
вул.Женевська,17/6 
66-48-30 

Всього – 5, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 3 
не продтоварами – 2 
 

21. Ринок по вул.Кресівській ТзОВ  
“Габро” 

50106,  
4-й мкр.Зарічний, 
30а 
95-39-04 
 

Всього – 15, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 10 
не продтоварами - 5 

22. Ринок “Босфор” ТзОВ “Босфор” 50081,  
5-й мкр.Зарічний, 
61а 
95-74-06 
 

Всього – 10, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 5 
не продтоварами - 5 

 Всього по місту  Всього – 200, 
у т.ч. по торгівлі 
продтоварами – 81 
непродтоварами -119 

 
 

АНАЛІЗ 
 

регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької міської ради 
“Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2004  

№ 2490 “Про ринковий збір у м.Кривому Розі” 
 



 
1. Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, 

полягає в удосконаленні механізму сплати ринкового збору, спрощенні його 
процедури та сприятиме більш повній мобілізації коштів до місцевих бюджетів, 
забезпеченню стабільності їх надходжень. 

 
2. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 

механізмів і потребує вирішення шляхом прийняття регуляторного акта 
Криворізькою міською радою, оскільки відповідно до Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Декрету Кабінету Міністрів України “Про 
місцеві податки і збори” повноваження щодо встановлення розмірів ставок 
ринкового збору - одного із місцевих зборів, покладені на міські ради. 

 
3. Проблема є актуальною. Питома вага ринкового збору у загальному 

обсязі надходжень місцевих податків і зборів має постійну тенденцію до 
зростання: 2003 - 48,5 %; 2004 - 51,4 %; 2005 - 53,1 %; І півріччя 2006 - 53,3 %. 
За останні три роки щорічно до місцевих бюджетів від стягнення ринкового 
збору надходить близько 5 млн.грн., при незмінних ставках ринкового збору з 
1998 року. 

Діючі нині ставки ринкового збору представлені у дуже широкому 
спектрі (24 позиції), в залежності від виду торгівлі та асортименту реалізуємого 
товару. Адміністрування ринкового збору вимагає наявності на ринках 
спеціального персоналу, витрати на його утримання не відшкодовуються за 
рахунок ринкового збору. На практиці стягнення ринкового збору здійснюється 
під час обходу контролерами ринку торгуючих у процесі торгівлі. При цьому 
точний облік фактичної кількості торгуючих та асортимент реалізуємих ними 
товарів ускладнений і проведення суцільних перевірок своєчасності та повноти 
стягнення ринкового збору проблематичне. Цей механізм у повній мірі 
ускладнює контроль за системою стягнення ринкового збору і потребує 
удосконалення. 

 
4. Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість 

вдосконалити, спростити систему справляння ринкового збору та контролю за 
своєчасним, повним його стягненням, враховуючи аналітичні прогнозні 
розрахунки - збільшити надходження до місцевих бюджетів від його стягнення. 
Серед основних чинників результативності - захист малозабезпечених верств 
населення через збереження пільг у сплаті ринкового збору. 
 

Розрахунок можливих витрат і вигод від впровадження 
запропонованого  регуляторного акта 

 
Сфера інтересів 

 
Вигоди Витрати 

Територіальна громада Захист прав при здійсненні покупок 
на ринках міста 

Витрати відсутні 

Суб’єкти 
господарювання, які 

- спрощення системи стягнення 
ринкового збору; 

Витрати часу персоналу, 
матеріальні витрати, 



займаються 
організацією ринкової 
торгівлі 

- економія часу при здійсненні 
процедури стягнення ринкового 
збору з торгуючих контролерами 
ринку 

пов’язані з виконанням 
вимог регуляторного акту 

Суб’єкти 
господарювання та 
громадяни, які 
здійснюють торгівлю 

- удосконалення механізму сплати 
ринкового збору шляхом 
зменшення спектру видів торгівлі, 
ставок ринкового збору, округлених 
до цілих чисел для зручності при 
проведенні розрахунків; 
- зменшення витрат для 
безпосередніх товаровиробників 
продовольчих та непродовольчих 
товарів при здійсненні торгівлі на 
ринках майже вдвічі 

Збільшення витрат у 
зв’язку із зміною ставок 
ринкового збору, у 
середньому на 10%, в 
залежності від виду торгівлі 
та асортименту 
реалізуємого товару  

Органи місцевого 
самоврядування 

- збільшення надходжень за 
рахунок зміни розміру ставок 
ринкового збору для торгуючих у 
т.ч. і за рахунок округлень діючих 
ставок ринкового збору; 
розрахунково, щорічно до місцевих 
бюджетів додатково надходитиме 
більше 500 тис.грн.;  
- спрощення системи контролю за 
своєчасним та повним стягненням 
ринкового збору 

- зменшення надходжень за 
рахунок збереження пільг у 
сплаті ринкового збору 
визначеним категоріям 
населення 

 
 5. Метою даного регуляторного акта є: 

- удосконалення механізму сплати ринкового збору, спрощення його 
процедури; 

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів від стягнення ринкового 
збору за рахунок зміни ставок ринкового збору, у т.ч. і за рахунок округлень для 
зручності розрахунків. 

 
6. Діючим рішенням міськради від 22.12.2004 № 2490 “Про ринковий збір 

у м.Кривому Розі” затверджені ставки ринкового збору у межах рівнів, 
передбачених Указом Президента України “Про впорядкування механізму 
сплати ринкового збору” від 28.06.99 № 761/99 (зі змінами та доповненнями) і 
встановлені в залежності від виду торгівлі та асортименту реалізуємого товару. 

Враховуючи те, що відповідно до рішення міської ради від 22.12.2004             
№ 2489 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Кривого Рогу” 
виконкомами районних у місті рад визначені розміри торговельних місць в 
залежності від виду торгівлі, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 
“Про місцеві податки і збори” виникла необхідність привести у відповідність і 
ставки ринкового збору. 

У разі неприйняття зазначеного проекту рішення міської ради не буде 
забезпечено вдосконалення та спрощення процедури справляння ринкового 
збору. 

 



7. Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки дії зазначеного 
проекту рішення, оскільки воно передбачає спрощення процедури справляння 
ринкового збору та системи контролю за своєчасним та повним його 
стягненням, а за рахунок зміни розмірів ставок ринкового збору - збільшення 
обсягів надходжень до доходної частини місцевих бюджетів. 

 
8. Дія запропонованого регуляторного акта забезпечить впорядкування 

питань по таким основним напрямкам: 
- підвищення зацікавленості торгуючих, адміністрації ринків у своєчасній 

та повній сплаті ринкового збору;  
- приведення у відповідність до категорій торговельних місць ставок 

ринкового збору, зменшення переліку їх градації; 
- стабільність надходжень від стягнення ринкового збору та їх 

збільшення. 
 
9. Підготовлений проект регуляторного акта пропонується до 

запровадження у дію без визначення терміну. 
 
10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей 

не вливає на економічні витрати територіальної громади, держави та додаткові 
витрати суб’єктів господарювання, які займаються організацією ринкової 
торгівлі. Витрати ж суб’єкти господарювання та громадян - торгуючих 
збільшаться у т.ч. за рахунок округлень ставок ринкового збору, у середньому 
на 10 %.  

 
11. Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого акта, 

можуть бути кількісно визначені. Основними якісними показниками є: 
- залучення до торгівлі на ринках безпосередніх виробників продуктів 

харчування, сільськогосподарської продукції; 
- зменшення спектру ставок ринкового збору, спрощення механізму 

сплати ринкового збору. 
 
12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від 

ресурсів виконкому міськради, а суб’єкти господарювання, які займаються 
організацією ринкової торгівлі, здійснюють безпосередньо торгівлю на ринках 
мають впроваджувати і виконувати ці вимоги. 

 
13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати 

на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись 
відповідні корегування та доповнення. 

 
14. Термін 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. Головними чинниками результативності даного регуляторного акта є: 
- збільшення обсягів надходжень від стягнення ринкового збору; 
- удосконалення механізму стягнення ринкового збору; 
- спрощення системи контролю за своєчасним та повним стягненням 

ринкового збору. 
 
16. Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись за 

рахунок здійснення контролю за своєчасним та повним надходженням коштів 
від стягнення ринкового збору, збільшенням обсягів їх надходжень (за даними 
міжрайонних державних податкових інспекцій міста - у термін щоквартально). 

 
 
Розробник проекту та аналізу регуляторного впливу управління 
розвитку підприємництва, фінансове (каб.515, тел.74-69-43, каб.239,тел. 
92-13-19) 


