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З метою удосконалення порядку визначення розмірів 
орендної плати при укладанні договорів оренди землі, спри-
яння підприємницькій та інвестиційній діяльності в місті 
Харкові, встановлення періоду адаптації для землекористу-
вачів; зменшення річної орендної плати для землекористу-
вачів; спонукання землекористувачів до оформлення пра-
вовстановлюючих документів на землю; врегулювання пра-
вовідносин між Харківською міською радою, як суб’єктом 
права власності на землю та орендарями земельних ділянок; 
забезпечення ефективного та раціонального використання 
земель; підвищення соціальних стандартів та збільшення 
фінансових ресурсів для вирішення соціально-економічних 
питань розвитку територіальної громади міста Харкова, на 
підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу 

України, Закону України «Про оренду землі» та керуючись 
ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» було розроблено проєкт рішення Харківської 
міської ради «Про внесення змін до рішення 19 сесії Харків-
ської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 № 41/08 «Про 
затвердження «Положення про порядок визначення роз-
мірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в 
м. Харкові».

На виконання вимог Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» (зі змінами та доповненнями), з метою прий-
няття від громадян та суб’єктів господарювання заува-
жень та пропозицій до вищевказаного проєкту рішен-
ня, зазначений проєкт рішення та аналіз регуляторного 

впливу публікуються у цьому номері газети «Харьковские 
известия» та розміщені на сайті Харківської міської ради 
www.city.kharkov.ua.

Зауваження та пропозиції до вищезазначеного проєкту 
рішення приймаються у письмовому вигляді розробником 
протягом 1-го місяця з дня його опублікування за адресою: 
61003, м. Харків, вулиця Квітки-Основ’яненка, 7, Управлін-
ня земельних відносин Департаменту територіального 
контролю та земельних відносин Харківської міської ради 
(тел. 760-74-72, 725-27-56, e-mail: uzv@city.kharkov.ua).

Заступник директора Департаменту — 
начальник Управління земельних відносин Департаменту територіального контролю 

та земельних відносин Харківської міської ради Т. В. КОШЕЛЬ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 19 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

5 СКЛИКАННЯ ВІД 27.02.2008 № 41/08 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В М. ХАРКОВІ» 

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
ст.ст. 42, 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 № 41/08 

«Про затвердження «Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укла-
данні договорів оренди землі в м. Харкові» такі зміни:

1.1. Викласти пункт 2.4. розділу ІІ «Порядок розрахунку орендної плати» додатка до рішен-
ня в такій редакції:

«2.4. Річна орендна плата (О) за земельну ділянку розраховується за формулою:

О = Ц * Б* К
1
 * К

2
 * К

3
 * К

4
 ,

де:
Ц — нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн;
Б — ставка, передбачена розділом IV цього Положення;
К

1
 — коефіцієнт, який враховує наявність складних інженерно-геологічних умов земельної 

ділянки, визначається згідно з п. 2.6 Положення;
К

2
 — коефіцієнт, який враховує розмір земельної ділянки, визначається згідно з п. 2.6 По-

ложення;
К

3
 — коефіцієнт адаптування нормативної грошової оцінки земель міста Харкова, визна-

чається згідно з п. 2.6 Положення та діє до впровадження нової нормативної грошової оцінки 
земель м. Харкова;

К
4
 — коефіцієнт строку дії договору.

Застосування коефіцієнтів складних інженерно-геологічних умов (К
1
) та обмеженого ви-

користання (К
2
) здійснюється за ініціативою орендаря на підставі наданих ним документів, 

які свідчать про наявність обставин, що дають право на використання вказаних коефіцієнтів 
(експертні висновки територіальної організації в галузі інженерних вишукувань для будів-
ництва, спеціалізованих установ та організацій, довідки державних та інших уповноважених 
органів, висновки (довідки) підприємств, установ та організацій, які експлуатують об’єкти, 
навколо (уздовж) яких встановлені охоронні зони, тощо).

1.2. Виключити пункт 2.5. розділу ІІ «Порядок розрахунку орендної плати», пункт 4.2 
розділу ІV «Особливості визначення орендної плати для окремих категорій орендарів», розділ 
V «Зміна розміру орендної плати» додатка до рішення та додаток «Коефіцієнти умов викори-
стання земельної ділянки» додатка до рішення.

1.3. Викласти пункт 2.6. розділу ІІ «Порядок розрахунку орендної плати» додатка до рішен-
ня в такій редакції:

«2.6. Коефіцієнти умов використання земельної ділянки:

Назва коефіцієнту Показник Значення Зона дії 

К
1

Коефіцієнт складних 
інженерно-
геологічних умов

Зона залягання ґрунтових вод на глибині менше 2 м 
при рівнях відповідальності:
нормальний та підвищений
знижений
Залягання ґрунтів із специфічними властивостями 
в зоні активної взаємодії для будівель і споруд при 
рівнях відповідальності:
нормальний та підвищений
знижений

0,73
0,90

0,76
0,90

Частка земельної 
ділянки в межах зони 

У межах ділянки 
нового будівництва 
або реконструкції 

К
2

Коефіцієнт розміру 
земельної ділянки 

до 0,0999 га
0,1000 га— 0,9999 га
1 га — 4,9999 га
від 5 га і більше

1,00
0,95
0,9

0,85

Вся земельна ділянка 
 (при експлуатації 
та обслуговуванні 

будівель) 

К
3

Коефіцієнт 
адаптування 
нормативної грошової 
оцінки земель 
міста Харкова

Договори оренди землі, розмір орендної плати по 
яким визначений за нормативною грошовою оцін-
кою земель міста Харкова станом на 01.01.2007 
року, або попередніх нормативних грошових оцінок
Договори оренди землі, розмір орендної плати по 
яким визначений за нормативною грошовою оцінкою 
земель міста Харкова станом на 01.01.2013 року 
Договори оренди землі, розмір орендної плати по 
яким визначений за нормативною грошовою оцінкою 
земель міста Харкова станом на 01.01.2018 року 

0,60

0,80

1,0

Вся земельна ділянка 

Вся земельна ділянка 

Вся земельна ділянка  

К
4

Коефіцієнт строку 
дії договору

1—10 років
11—15 років
16—20 років
21—25 років
26—50 років

1,00
0,9
0,8
0,7
0,6

Вся земельна ділянка 

1.4. Виключити в пункті 3.8 розділу ІІІ «Розмір, форма і порядок внесення орендної плати» 
додатка до рішення слова «видається заявнику безоплатно та».

1.5. Викласти назву розділу ІV «Особливості визначення орендної плати для окремих кате-
горій орендарів» додатка до рішення в такій редакції: «Ставки орендної плати».

1.6. Викласти пункт 4.1. розділу ІV «Особливості визначення орендної плати для окремих 
категорій орендарів» додатка до рішення в такій редакції:

«4.1. Ставки річної орендної плати наведені у таблиці застосовуються для розрахунку 
орендної плати, у порядку встановленому розділом II цього Положення.

№
з/п

Ставка річної 
орендної плати 

(відсоток від 
нормативної 

грошової 
оцінки)

Використання земельної ділянки 

1 0,09 % Сільськогосподарське виробництво, водне та лісове господарство 

2 0,09 %

Житлова забудова, яка не знаходиться у державній або комунальній власності (приватний 
житловий фонд, житло-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, об’єднання співвлас-
ників багатоквартирних житлових будинків тощо), за виключенням нежитлових приміщень у 
житлових будинках та окрім періоду будівництва що проводиться суб’єктами підприємницької 
діяльності 

3 2 %
Для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної 
інфраструктури 

4 0,09 %

Кооперативні автостоянки для зберігання особистих транспортних засобів громадян (що не 
є суб’єктами підприємницької діяльності), лодочні кооперативи для зберігання лодок (що не 
є суб’єктами підприємницької діяльності), гаражно-будівельні та гаражні кооперативи (що не 
є суб’єктами підприємницької діяльності), дачно-будівельні кооперативи (які не є суб’єктами 
підприємницької дальності), індивідуальні гаражі, дачі, городи, овочесховища та льохи грома-
дян (не для підприємницької діяльності) 

5 0,09 %
Вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізич-
ної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

6 0,09 %

Громадські організації інвалідів, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, 
які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які 
мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не мен-
ше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, 
і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного 
періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до скла-
ду валових витрат виробництва (обігу) 

7 0,09 %
Зареєстровані релігійні та благодійні організації, діяльність яких не передбачає одержання 
прибутку 

8 3 %

Соціально значущі для міста об’єкти:
1. Освіта:
1.1 початкова загальна освіта 
1.2 середня освіта 
1.3 вища освіта 
1.4 навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти (школи та учбові заклади з підготовки 
водіїв автомобілів, навчання дорослих та інші види освіти) 
2. Охорона здоров’я та соціальна допомога:
2.1 Діяльність з охорони здоров’я людини 
2.2 Ветеринарна діяльність 
2.3 Соціальна допомога 
2.4 Аптеки 
3. Транспорт та зв’язок 
3.1 залізничний транспорт 
3.2 міський та автодорожній транспорт 
3.3 авіаційні перевезення 
3.4 транспортне оброблення вантажів 
функціонування транспортної інфраструктури не включає:
 — рекламна діяльність 
 — будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг 
 — технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
 — капітальний ремонт автомобілів 

Р І Ш Е Н Н Я

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
5 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 23.06.2021 № _______/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 19 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 5 СКЛИКАННЯ ВІД 27.02.2008 № 41/08 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В М. ХАРКОВІ»
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Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотри-
манням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуля-
торного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 (зі 
змінами) та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення сесії Харків-
ської міської ради «Про внесення змін до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скли-
кання від 27.02.2008 № 41/08 «Про затвердження Положення про порядок визначення роз-
мірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові» (надалі — проєкт 
рішення), як регуляторного акта.

1. Визначення проблеми 
З метою удосконалення порядку визначення розмірів орендної плати при укладанні дого-

ворів оренди землі в м. Харкові та збільшення надходжень до місцевого бюджету від орендної 
плати за землю, на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, За-
кону України «Про оренду землі» та керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» розроблено проєкт рішення Харківської міської ради «Про вне-
сення змін до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 № 41/08 
«Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укла-
данні договорів оренди землі в м. Харкові» (далі — Положення).

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на 
пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання встановлення 
місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Граничні розміри ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки кому-
нальної власності встановлені ст. 274 та ст. 288 Податкового кодексу України, вони не є фік-
сованими, а встановлюються в договорі оренди землі, але річна сума платежу не може бути 
меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків від нормативної 
грошової оцінки відповідної земельної ділянки.

Європейський досвід здійснення орендних відносин земельно-майнового комплексу міс-
цевих громад свідчить про необхідність формування механізмів зміни орендних ставок за-
лежно від трансформацій, що відбуваються у міському середовищі.

Зважаючи на соціально-економічну ситуацію в Україні, виникає нагальна потреба в кон-
кретизації та зниженні ставок орендної плати за землю. Такі дії, у свою чергу, сприятимуть 
зменшенню податкового навантаження на землекористувачів та спонукатимуть останніх до 
оформлення правовстановлюючих документів на землю.

Проєктом рішення запропоновано внести зміни до Положення, а саме: змінити фор-
мулу розрахунку річної орендної плати за земельну ділянку та змінити коефіцієнт роз-
міру земельної ділянки, ввести коефіцієнт адаптування нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки; встановити нові ставки річної орендної плати (у відсотках від норма-
тивної грошової оцінки) для земельних ділянок комунальної форми власності; встано-
вити період адаптації для землекористувачів для приведення розміру орендної плати за 
договорами оренди землі, розмір орендної плати по яким визначений на підставі техніч-
ної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, затвердженої рішен-
ням 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання № 335/07 від 25.12.2007 «Про затвер-
дження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова ста-
ном на 01.01.2007» та на підставі рішення 25 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
№ 1209/13 від 03.07.2013 «Про затвердження Технічної документації з нормативної гро-
шової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013» у відповідність до нормативної 
грошової оцінки земель затвердженої рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скли-
кання від 27.02.2019 № 1474/19 «Про затвердження Технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018» у разі укладення додаткових 
угод до договорів оренди землі в м. Харкові (далі — період адаптації) з застосуванням ко-
ефіцієнта адаптування нормативної грошової оцінки; усунуто неточності та неузгодже-
ності у проєктом регуляторного акта тощо.

Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів або 
чинних регуляторних актів обумовлена тим, що для врегулювання зазначених відносин 
має бути створена відповідна правова база. За таких умов не вбачається можливим розв’я-
зання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних 
актів.

Таким чином, зазначена проблема потребує вирішення шляхом прийняття рішення Хар-
ківської міської ради «Про внесення змін до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скли-
кання від 27.02.2008 № 41/08 «Про затвердження Положення про порядок визначення роз-
мірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові».

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні

Громадяни + -

Органи місцевого самоврядування + -

Суб’єкти господарювання + -

2. Цілі регулювання 
Основними цілями регуляторного акта є:
— встанновлення нових ставок річної орендної плати за землю;
— встановлення періоду адаптації для землекористувачів;
— зменшення річної орендної плати для землекористувачів;
— спонукання землекористувачів до оформлення правовстановлюючих документів на землю;
— врегулювання правовідносин між Харківською міською радою, як суб’єктом права влас-

ності на землю та орендарями земельних ділянок;
— забезпечення ефективного та раціонального використання земель;
— підвищення соціальних стандартів та збільшення фінансових ресурсів для вирішення 

соціально-економічних питань розвитку територіальної громади міста Харкова.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 
Під час пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно роз-

глянути реалістичні альтернативи, які можуть бути впроваджені на сучасному етапі розвитку 
суспільства. Кількість наведених альтернатив для проведення аналізу вигод та витрат буде 
достатньою для того, щоб оцінка дії регуляторного акта була якісною.

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Залишення існуючої на даний 
момент ситуації без змін
(далі — Альтернатива 1)

Зазначена альтернатива є неприйнятною, адже залишення податкового на-
вантаження для землекористувачів на існуючому рівні може призвести до 
сповільнення процесу оформлення землекористувачами правовстановлю-
ючих документів на землю, а, отже, і до недоотримання територіальною гро-
мадою міста Харкова надходжень до міського бюджету.

Прийняття запропонованого 
регуляторного акта 
(далі — Альтернатива 2)

Зазначена альтернатива є актуальною, оскільки вона забезпечить:
— встановлення нових ставок річної орендної плати за землю;
— встановлення періодів адаптації для землекористувачів;
— зменшення податкового навантаження на землекористувачів;
— виникненню бажання у землекористувачів до оформлення правовста-
новлюючих документів на землю;
— врегулювання правовідносин між Харківською міською радою, як суб’єк-
том права власності на землю та орендарями земельних ділянок;
— забезпечення ефективного та раціонального використання земель;
— підвищення соціальних стандартів та збільшення фінансових ресурсів для 
вирішення соціально-економічних питань розвитку територіальної громади 
міста Харкова.

Розв’язання зазначеної проблеми 
за допомогою ринкових механізмів 
(далі — Альтернатива 3)

Дане питання неможливо врегулювати 
за рахунок використання ринкових механізмів, оскільки встановлення ставок 
орендної плати за землі комунальної власності територіальної громади нале-
жить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Надалі Альтернатива 3 не розглядатиметься, оскільки вона не має жодного впливу на ре-
алізацію цілей.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Немає Зниження рівня укладених договорів оренди 
землі комунальної власності територіальної 
громади м. Харкова та, як наслідок, недоотри-
мання територіальною громадою міста Харко-
ва надходжень до міського бюджету від сплати 
за оренду земель комунальної власності.

Альтернатива 2 Зростання кількості охочих до оформлення 
правовстановлюючих документів на землю, 
що сприятиме збільшенню надходжень від 
плати за землю до місцевого бюджету.

Витрати, пов’язані з адмініструванням регуля-
торного акта.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Немає Немає 

Альтернатива 2 Встановлення нових ставок річної орендної плати за землю та періодів адаптації 
для землекористувачів сприятиме розвитку сучасної ринкової інфраструктури.

Немає 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
Для обрахування показників враховано інформацію державної статистичної звітності за 

2019 рік щодо суб’єктів господарювання зареєстрованих на території м. Харкова.

Показник Великі Середні Малі
Мікро
(з них)

Разом 

Загальна кількість суб’єктів господарювання по м. Харкову 
на 2019 рік

15 844 18 551 15 893 19 410 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,08 4,35 95,57 81,88 100 

3.5 пошта (відділення поштового зв’язку) та зв’язок не включає мобільний 
4. Технічна інфраструктура 
4.1 Виробництво електроенергії, видобування газу, води та тепла 
4.2 Асенізація, прибирання вулиць, обробка відходів

9 3 % Діяльність у сфері спорту, фізичної культури та оздоровлення, готелі 

10 4 % Промисловість (окрім тютюнової та лікеро-горілчаної) 

11 5 % Заклади громадського харчування 

12 5 %

Побутові послуги, зокрема:
ремонт, обслуговування та установка музичних інструментів, ремонт взуття, ремонт побутових 
електричних товарів, ремонт годинників, ремонт одягу та других побутових виробів, перукар-
ські, манікюрні та педикюрні послуги, прання та сухе чищення білизни та других текстильних 
виробів, прокат та ремонт спортивного інвентарю, організація похорон та пов’язані з цим по-
слуги 

13 12 % АЗС і АГЗС 

14 6 % Офісні, адміністративні будівлі 

15 5 % Склади 

16 2 %
Об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця, та 
інших джерел) 

17 5 % Автостоянки, паркінги, майданчики для паркування 

18 8 % Інше 

У разі змішаного використання земельної ділянки застосується максимальна за розміром 
ставка відповідно до таблиці.».

1.7. Доповнити пункт 4.3. розділу ІV «Особливості визначення орендної плати для окремих 
категорій орендарів» додатка до рішення абзацем другим в наступній редакції:

«Для будівництва багатоквартирних житлових будинків ставка річної орендної плати за зе-
мельну ділянку, на якій знаходиться об’єкт будівництва або реконструкції встановлюється 
на рівні 2 % від нормативної грошової оцінки на період будівництва. При подальшому про-
довженні строків будівництва ставка річної орендної плати розраховується на рівні 3 %.».

1.8. Доповнити розділ VI «Заключні положення» додатку до рішення пунктом 6.5 в наступ-
ній редакції:

«6.5. Встановити, що у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 у разі укладання додаткової угоди за 
добровільним зверненням орендаря щодо приведення розміру орендної плати за договорами 
оренди землі, розмір орендної плати по яким визначений за нормативною грошовою оцінкою 
земель міста Харкова станом на 01.01.2007 року або попередніх нормативних грошових оцінок 
у відповідність до технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, затвердже-
ної рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1474/19 «Про 
затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова 
станом на 01.01.2018», при розрахунку орендної плати застосовується коефіцієнт 0,6 (К

3
).

Встановити, що у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 у разі укладання додаткової угоди за до-
бровільним зверненням орендаря щодо приведення розміру орендної плати за договорами 
оренди землі, розмір орендної плати по яким визначений за нормативною грошовою оцін-
кою земель міста Харкова станом на 01.01.2013 року, у відповідність до технічної докумен-
тації про нормативну грошову оцінку земель, затвердженої рішенням 25 сесії Харківської 
міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1474/19 «Про затвердження Технічної докумен-
тації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018», при розра-
хунку орендної плати застосовується коефіцієнт 0,80 (К

3
).».

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради 

та секретаря Харківської міської ради.
Секретар міської ради  І. О. ТЕРЕХОВ 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 19 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 5 СКЛИКАННЯ 
ВІД 27.02.2008 № 41/08 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ПРИ УКЛАДАННІ 

ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В М. ХАРКОВІ» 



3ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
22 мая 2021 года

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Не вирішить проблемних питань 

Альтернатива 2 Зниження орендної плати для землекористувачів 
сприятиме активізації інвестиційної діяльності суб’єк-
тів господарювання та підвищенню ділової активності, 
і, як наслідок, зростанню обсягів податкових надхо-
джень до бюджету. Збільшує привабливість та ефек-
тивне використання земельних ділянок.

Свідомі витрати пов’язані із вико-
нанням взятих на себе зобов’язань 
пов’язаних з реалізацією процедури 
отримання в оренду земельних діля-
нок комунальної власності.
Сплата орендної плати.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів господарювання 
здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 
Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки сту-

пеня досягнення визначених цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення 

визначених цілей, де:
4 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема 

більше існувати не буде);
3 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі 

важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема знач-

но зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 — цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує 

існувати).

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності 
(за чотирибальною 
системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 2

4

У разі прийняття проєкту рішення задекларовані цілі будуть 
досягнуті повною мірою. Деталізація ставок орендної плати 
за землю, а також встановлення періодів адаптації для зем-
лекористувачів забезпечить економічний розвиток міста.

Альтернатива 1 1 Не забезпечить досягнення поставленої мети 

Рейтинг 
результативності

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок)
Обґрунтування від-

повідного місця альтер-
нативи у рейтингу 

Альтернатива 2 Встановлення для суб’єк-
тів господарювання єдиного 
чіткого порядку справляння 
орендної Збільшення інве-
стиційної привабливості, еко-
номічний розвиток та розвиток 
орендних відносин.

Органи місцевого самовря-
дування не нестимуть ніяких 
додаткових витрат. Витрати 
суб’єктів господарювання — 
розмір плати за договором 
оренди землі в м. Харкові

У разі прийняття проєкту 
рішення задекларовані цілі 
будуть досягнуті повною 
мірою, буде створено додат-
ковий механізм взаємодії між 
сторонами договору оренди 
землі 

Альтернатива 1 Позитивні наслідки для органів 
місцевого самоврядування, 
громадян та суб’єктів господа-
рювання відсутні

Продовжать існувати нега-
тивні обставини для органів 
місцевого самоврядування 
та орендарів.

У разі залишення існуючої 
на даний момент ситуації 
проблема продовжуватиме 
існувати, що не забезпечить 
досягнення поставленої мети 

Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтер-
нативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію 
запропонованого регуляторного акта 

Альтернатива 2 Прийняття акта забезпечить повною мірою 
досягнення задекларованих цілей 

Упродовж деякого часу на дію регуляторного 
акта може впливати низька обізнаність суб’єк-
тів господарювання на яких поширюється дія 
цього акта. Крім того можуть вплинути зміни до 
чинного законодавства України, економічні або 
соціальні кризи, тощо.

Альтернатива 1 Не забезпечується досягнення цілей щодо 
правового врегулювання питань, пов’яза-
них з передачею у користування суб’єктам 
господарювання земель комунальної влас-
ності шляхом укладення договору оренди 
землі в м. Харкові

Х 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 
Механізм даного регуляторного акта полягає у забезпеченні збалансованості інтересів те-

риторіальної громади в особі Харківської міської ради, громадян та суб’єктів господарюван-

ня. Встановлення нових ставок річної орендної плати за землю та періоду адаптації для зем-
лекористувачів забезпечить економічний розвиток та підвищить конкурентоспроможність 
території, активізує інвестиційну діяльність та сприятиме розвитку земельних відносин та 
сучасної ринкової інфраструктури.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й 
ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасни-
ками правовідносин стосовно земельних питань.

Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів 
оренди землі в м. Харкові, право розпорядження якими має Харківська міська рада створює 
єдині організаційно-правові та економічні засади визначення та справляння орендної плати 
за земельні ділянки, орендодавцями яких згідно із земельним законодавством виступає Хар-
ківська міська рада.

Проєкт рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення 19 сесії Харківсь-
кої міської ради 5 скликання від 27.02.2008 № 41/08 «Про затвердження «Положення про по-
рядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові» 
підлягає оприлюдненню разом з даним аналізом регуляторного впливу в міській комунальній 
газеті «Харьковские Известия» та розміщено на офіційному веб-сайті Харківської міської ради, 
міського голови та виконавчого комітету в мережі Інтернет http://www.city.kharkov.ua).

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 
фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Очікуваними результатами прийняття акта є досягнення, у повному обсязі, визначених 
цілей державного врегулювання.

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. 
Орган, який несе витрати пов’язані з розробкою регуляторного акта, контролем за його вико-
нанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного ак-
та — Управління земельних відносин Департаменту територіального контролю та земельних 
відносин Харківської міської ради.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить більше 95 %, ро-
зрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з М-Тестом (Додаток 1).

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Термін дії запропонованого регуляторного акта невизначений або до прийняття нових 

нормативних актів, які скасовують його дію. У разі потреби до цього регуляторного акта вно-
ситимуться зміни.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Прогнозні показники результативності дії регуляторного акта:
— кількість осіб, які скористалися періодом адаптації для укладення додаткових угод до до-

говорів оренди землі;
— кількість укладених договорів оренди землі;
— надходження коштів від оренди земельних ділянок.
Положення цього регуляторного акта доводяться до відома громадськості шляхом пуб-

лікації в офіційних виданнях Харківської міської ради на всіх етапах розробки регуляторного 
акта. Роз’яснення суб’єктам господарювання та іншим зацікавленим особам окремих поло-
жень акта буде виконуватися співробітниками Управління земельних відносин Департаменту 
територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результатив-
ності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності дії даного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно 
до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

Базове відстеження результативності дії цього акта буде здійснюватися не пізніше 11 мі-
сяців після прийняття регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після 
базового відстеження.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки від дня закінчення заходів з 
попереднього відстеження результативності.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.
Вид даних — статистичні дані.

Заступник директора Департаменту — начальник Управління земельних відносин 
Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради  Т. В. КОШЕЛЬ 

ДОДАТОК 1
ДО АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 19 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 5 СКЛИКАННЯ ВІД 27.02.2008 № 41/08 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В М. ХАРКОВІ» 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання 
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для 
здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05.04.2021 по 14.05.2021 

Вид консультації (публічні консультації прямі/«круглі 
столи», наради, робочі зустрічі тощо/, інтернет-консультації 

прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), 
запити/до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість 
учасників 

консультацій, 
осіб

Основні результати 
консультацій (опис) 

Проведення робочих зустрічей, обговорень в органі місцевого 
самоврядування, з залученням фахівців (наукових співробітників 
закладів вищої освіти, експертів) у сфері земельних відносин

9
Визначено 

доцільність прийняття 
регуляторного акта.

Обговорено пропозиції 
щодо вдосконалення 

розробленого проєкту акта.

Консультації з суб’єктами малого підприємництва, які мають в ко-
ристуванні земельні ділянки комунальної власності на території 
міста Харкова

22

Усього осіб 31  

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 19 410 (одиниць), 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва 18 551 (одиниць); питома вага суб’єктів малого 
підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє 
вплив — 95,57 % (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єк-
тів господарювання» аналізу впливу регуляторного акта).

Вимірювання проведено щодо видів використання (предмету регулювання), на які буде здійсне-
но вплив введенням дію регуляторного акта у зв’язку зі зміною/впровадженням ставок орендної для 
окремих видів використання земельних ділянок, для яких встановлюється особливий режим розрахунку 
орендної плати.

Вид використання земельної ділянки, 
для якої встановлено особливий режим 

розрахунку орендної плати

Ставка річної 
орендної 

плати

Розмір річної 
орендної 

плати за 1 м2

Середня плата за 1 м2 
ділянки по введеним 
(зміненим) ставкам 

Для обслуговування багатоквартирного житлового бу-
динку з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури

2  % 12,796
30,161

Заклади громадського харчування 5  % 31,989

Офісні будівлі 6  % 38,387

30,161

Склади, складські приміщення 5  % 31,989

Об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з ви-
користанням енергії вітру, сонця, та інших джерел)

2  % 12,796

Автостоянки, паркінги, майданчики для паркування 5  % 31,989

Інше 8  % 51,184

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання 
Розрахунок «прямих» витрат (плати за землю у формі орендної плати) за користування 1 м2 

земельної ділянки на території міста Харкова проводиться на підставі базової вартості одного 
квадратного метра земель міста Харкова станом на 01.01.2018, що становить 639,78 гривень, 
відповідно до Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова 
станом на 01.01.2018, затвердженої рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 27.02.2019 № 1474/19.

Розрахунки проведені без урахування коефіцієнту (К
1
), який враховує наявність складних інженер-

но-геологічних умов земельної ділянки, коефіцієнту (К
2
), який враховує розмір земельної ділянки, ко-

ефіцієнту адаптації НГО (К
3
), який враховує зміни нормативної грошової оцінки земель міста Харко-

ва, коефіцієнту (К
4
), який враховує термін оренди, тобто моделюється ситуація найбільш обтяжуюча 

для суб’єктів малого підприємництва (без використання «понижуючих» коефіцієнтів).

Порядковий 
номер

Найменування оцінки

У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодичні
 (за наступний 

рік)

Витрати 
за п’ять 

років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, 
машин, механізмів)

0 0 0 

2
Процедури повірки та/або постановки на відповід-
ний облік у визначеному органі державної влади чи 
місцевого самоврядування

0 0 0 

3
Процедури експлуатації обладнання (експлуа-
таційні витрати — витратні матеріали)

0 0  0 
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4
Процедури обслуговування обладнання (технічне 
обслуговування)

0 0 0 

5 Інші процедури:  

5.1
Плата за землю у формі орендної плати:
*середня плата по приведеним видам використання

30,161 30,161 150,805  

Для обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної інфра-
структури

12,796 12,796 63,98 

Заклади громадського харчування 31,989 31,989 159,95 

Офісні будівлі 38,387 38,387 191,94 

Склади, складські приміщення 31,989 31,989 159,95 

Об’єкти альтернативної енергетики (електростан-
ції з використанням енергії вітру, сонця, та інших 
джерел)

12,796 12,796 63,98

Автостоянки, паркінги, майданчики для паркування 31,989 31,989 159,95 

Інше 51,184 51,184 255,92 

6 Разом, гривень 30,161 30,161 150,805 

7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні ви-
конати вимоги регулювання, одиниць

18 551 

8 Сумарно, гривень 559 516,71 559 516,71 2 797 583,56 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Використовується мінімальний розмір заробітної плати. За Законом України «Про державний бюджет України на 
2021 рік» у 2021 році мінімальна заробітна плата яка становить у місячному розмірі з 1 січня 6000 грн. та у погодин-
ному розмірі 36,11 гривні

9
Процедури отримання первинної інформації про 
вимоги регулювання:

36.11 0 36.11 

9.1
Знайти регуляторний акт в мережі Інтернет та 
ознайомитись з його змістом (0,5 год)

18.055 - 18.055 

9.2.
Отримання консультацій про вимоги регулювання 
(0,5 год)

18.055 - 18.055 

10
Процедури організації виконання вимог регулю-
вання:

72.22 - 72.22 

10.1.
підготовка документів для укладення договору 
оренди землі (1 год)

36.11 - 36.11 

10.2. укладення договору оренди землі (1 год) 36.11 - 36.11 

11 Процедури офіційного звітування 0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0 

13 Інші процедури 0 0 0 

14 Разом, гривень (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 108,33 0 108,33 

15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що по-
винні виконати вимоги регулювання, одиниць

18 551 

16
Сумарно, гривень
(рядок 14 Х рядок 15)

2 009 629,83 0 2 009 629,83 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 
Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або 

нового структурного підрозділу діючого органу). Орган, для якого здійснюється розрахунок 
вартості адміністрування — Харківська міська рада.

Процедура регулювання суб’єктів малого 
підприємництва (розрахунок на одного 

типового суб’єкта господарювання малого 
підприємництва — за потреби окремо для 
суб’єктів малого та мікропідприємництв)
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1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері 
регулювання

0,6 73,7 1 18 551 820 325,22 

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що 
перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

2 73,7 1 18 551 2 734 417,4 

камеральні (перевірка документів) 1 73,7 1 18 551 1 367 208,7 

виїзні 1 73,7 1 18 551 1 367 208,7 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного 
окремого акта про порушення вимог регулювання

0 0 0 0 0 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення 
вимог регулювання

0 0 0 0 0 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами 
господарювання
 (для розрахунку приймаємо 1  % суб’єктів)

25 73,7 1 185 340 862,5 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання 1 73,7 1 18 551 1 367 208,7 

7. Інші адміністративні процедури:  

Підготовка договору оренди землі 1,5 73,7 1 18 551 2 050 813,05 

Разом за рік Х Х Х Х 7 313 626,87 

Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 7 313 626,87 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, 
що виникають на виконання вимог регулювання 

Порядковий
номер

Показник
Перший рік 

регулювання 
(стартовий)

За п’ять років 

1
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на 
виконання регулювання

559 516,71 2 797 583,56 

2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів ма-
лого підприємництва щодо виконання регулювання та звіту-
вання

2 009 629,83 2 009 629,83 

3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запла-
нованого регулювання

2 569 146,54 4 807 213,38 

4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 
малого підприємництва

7 313 626,87 7 313 626,87 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 9 882 733,41 12 120 840,2 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 
щодо запропонованого регулювання 

За результатами оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланова-
ного регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) запровадження компенса-
торних механізмів не потребуються.

Заступник директора Департаменту — начальник Управління земельних відносин 
Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради Т. В. КОШЕЛЬ 

Оголошення

Адміністрація Шевченківського району Харків-
ської міської ради оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади головного спеціаліста 
Управління освіти адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення вищезазначеної 
вакантної посади повинні відповідати таким 
кваліфікаційним вимогам:

• бути громадянином України;
• мати вищу освіту не нижче ступеня бакалав-

ра;
• вільно володіти державною мовою;
• без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним кваліфікацій-

ним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, 
подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:
• заяву про участь у конкурсі;
• заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з 

відповідними додатками;
• дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
• копії документів про освіту, підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, прису-
дження наукового ступеня;

• копію паспорта громадянина України;
• копію військового квитка або військо-

во-облікового документа (для військовослужбов-
ців або військовозобов’язаних).

При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті 

Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції декларацію особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого самовряду-
вання, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 календарних 
днів після опублікування оголошення за адресою: 
м. Харків, вул. Шекспіра, 8-А, тел. 725-84-83.

З
розумілі, прозорі та доступні для всіх інструменти елек-
тронної участі. Саме такі цифрові стандарти у сфері е-де-
мократії встановило Мінцифри для того, щоб спрощувати 

життя українців. Щодня ми працюємо над створенням держав-
них сервісів нового покоління — без черг, бюрократії та корупції. 
Результати вже може відчути кожен. У межах тижня Відкритого 
Уряду Мінцифри спільно з партнерами обговорили необхідність 
участі громадян у демократичному процесі в Україні.

Розвиток інструментів е-участі та залучення суспільства до 
ухвалення рішень — це не лише показники успішної демократії, 
а й необхідність для ефективної розбудови спільнот та запору-
ка їх зростання. Україна рухається в напрямку активної елек-
тронної участі. Про це свідчить рейтинг е-участі ООН, у якому 
торік ми покращили результати на 29 позицій.

Вже у 2022 році плануємо втілити амбітну мету — потрапити до 
першої 20-ки країн з найбільш розвиненою е-участю громадян у 
комунікації з державою. Для цього ми і запускаємо єдину націо-
нальну платформу взаємодії органів виконавчої влади з грома-
дянами та інститутами громадянського суспільства ВзаємоДія.

Цей сервіс стане провідником у світ е-демократії в Україні. 
Вам більше не доведеться:

пересилати поштою або привозити особисто документи для 
подання на конкурси проєктів громадських організацій;

«гуглити» контакти органів виконавчої влади на різних сайтах;
шукати, де звернутися до органів влади зі своїми пропозиція-

ми, зверненнями чи запитами.
Все це буде доступним на ВзаємоДії. Щобільше, статуси роз-

гляду по них можна відстежувати онлайн та отримувати відповідь 
в особистий кабінет. Також ми плануємо зібрати на одному ре-
сурсі акти для громадського обговорення — стежити за оновлен-
нями в регулюванні та вносити свої пропозиції стане простіше.

Створення ВзаємоДії є пріоритетом для Уряду. Майданчик 
розроблений за міжнародними стандартами у сфері е-демократії 
та втілює головні цінності партнерства: доступ до публічної ін-
формації, участь громадськості та підзвітність.

Платформа розширює можливості участі в політиці вразли-
вих категорій громадян, які нині мають менше змоги впливати 

на публічні рішення. Більше того, користувачі зможуть отриму-
вати якісний зворотний зв’язок з кожного окремого інструмен-
та. Команда Мінцифри не лише збирає в єдиному «вікні» всі ці 
елементи, а й аналізує недосконалості, щоб надалі кожен канал 
комунікації став ще ефективнішим.

Нам важливо почути та врахувати різні точки зору від широ-
кого кола учасників. Саме тому спільно з партнерами активно 
залучаємо громадськість до тестування функціоналу платформи. 
Зокрема, запропонували громадським організаціям перевірити 
роботу модуля е-конкурсів. Відгукнулися як досвідчені ГО, які 
раніше вже мали досвід участі в конкурсах проєктів інститутів 
громадянського суспільства, а також були у складі конкурсних 
комісій, так і новачки в заявках на державні гранти.

«Якісні та прозорі інструменти електронної участі є надважли-
вим компонентом впливу на ухвалення рішень. Головне завдан-
ня ВзаємоДії — спростити процедури е-участі та зробити їх зро-
зумілими для всіх, налагодити безперервний діалог між суспіль-
ством і державою. Платформа посилить можливості громадян у 
сфері електронної демократії та дозволить кожному долучитися 
до політичних процесів не лише своєї громади, а й країни зага-
лом. Оскільки думка кожного українця має бути почута та врахо-
вана», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації 
Людмила Рабчинська.

«Платформа ВзаємоДія стане ключовим компонентом відкри-
того урядування в Україні, що враховує найкращі міжнародні 
стандарти відкритості та прозорості. Вона об’єднає усі механіз-
ми взаємодії та інструменти електронної демократії (електронні 
звернення, петиції, публічні консультації та ін.). Громадянам 
більше не буде потрібно проходити квести з пошуку інформації 
та онлайн-інструментів громадської участі на різних сайтах різ-
них органів виконавчої влади», — повідомив Державний секре-
тар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема.

«Сьогодні ми можемо говорити про те, що е-демократія ста-
ла важливим напрямком у національному порядку денному 
і ми виходимо на рівень формування повноцінної державної 
політики в цій сфері», — розповіла народний депутат, Вікторія 
Подгорна.

МІНЦИФРИ РОБИТЬ ІНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДОСТУПНИМИ ДЛЯ ВСІХ 
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