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З метою удосконалення правового регулювання відносин, 
що виникають з питань оформлення права на користуван-
ня окремими елементами благоустрою комунальної влас-
ності територіальної громади міста Харкова, що регулюють-
ся рішенням 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 21.06.2017 № 688/17 «Про затвердження Положення про 
тимчасове користування окремими елементами благоустрою 
комунальної власності для розміщення малих архітектур-
них форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально-культурного призначення на території міста Хар-
кова» (далі — Положення), з урахуванням встановленого ка-
рантину та запроваджених обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню COVID-19 на тери-
торії України, та керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» було розроблено 
проєкт рішення сесії Харківської міської ради 8 скликання 
«Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської 
ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17 «Про затвердження 
Положення про тимчасове користування окремими елемен-
тами благоустрою комунальної власності для розміщення 
малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговель-
ного, побутового, соціально-культурного призначення на те-
риторії міста Харкова».

На виконання вимог Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
(зі змінами та доповненнями), з метою прийняття від грома-
дян та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до 
вищевказаного проєкту рішення, зазначений проєкт рішен-

ня та аналіз регуляторного впливу публікуються у цьому но-
мері газети «Харьковские известия» та розміщені на сайті 
Харківської міської ради www.city.kharkov.ua.

Зауваження та пропозиції до вищезазначеного проєк-
ту рішення приймаються у письмовому вигляді розроб-
ником протягом 1-го місяця з дня його опублікування 
за адресою: 61003, м. Харків, м-н Конституції, 7, Де-
партаменту територіального контролю та земельних від-
носин Харківської міської ради (тел. (057) 725-21-14, 
e-mail: dtkzv@city.kharkov.ua).

Директор Департаменту 
територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради 

О. Л. КАЛИНА 

З метою удосконалення правового регу-
лювання відносин, що виникають з питань 
оформлення права на користування окре-
мими елементами благоустрою комуналь-
ної власності територіальної громади міста 
Харкова, що регулюються рішенням 13 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання від 
21.06.2017 № 688/17 «Про затвердження По-
ложення про тимчасове користування окре-
мими елементами благоустрою комунальної 
власності для розміщення малих архітектур-
них форм та тимчасових споруд торговель-
ного, побутового, соціально-культурного 
призначення на території міста Харкова», 
з урахуванням встановленого карантину 
та запроваджених обмежувальних проти-
епідемічних заходів з метою запобігання по-
ширенню COVID-19 на території України, 
відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», п. 44 
ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст. 59 За-
кону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести до Положення про тимчасове 

користування окремими елементами благо-
устрою комунальної власності для розміщен-

ня малих архітектурних форм та тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціаль-
но-культурного призначення на території 
міста Харкова, затвердженого рішенням 
13 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 21.06.2017 № 688/17 (далі — Положення), 
такі зміни:

1.1. Доповнити Положення пунктом 4.4 
в такій редакції: «4.4. На період дії норма-
тивно-правових актів, якими на території 
міста Харкова запроваджені жорсткі обме-
жувальні протиепідемічні заходи, що пов’я-
зані із поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19) та якими передбачено тимча-
сове зупинення виду економічної діяльності 
Замовника, який відповідає функціональ-
ному призначенню тимчасового об’єкта 
відповідно до умов укладеного з Виконав-
цем Договору, що призвело до припинення 
підприємницької діяльності, плата за кори-
стування таким окремим елементом благо-
устрою комунальної власності м. Харкова не 
нараховується та не сплачується.

1.2. Доповнити Положення пунктом 4.4.1 
в такій редакції: «4.4.1. Замовники звільня-
ються від сплати за користування окреми-
ми елементами благоустрою комунальної 
власності м. Харкова у випадках, зазначених 

пунктом 4.4 цього Положення, за умови по-
дання до Виконавця відповідного письмово-
го звернення з підтверджуючими доказами 
(фотофіксація, інформація з ЄДРПОУ, ін-
ше) 

та укладення додаткової угоди до Дого-
вору. Замовники звільняються від сплати за 
користування окремими елементами благо-
устрою комунальної власності м. Харкова з 
моменту укладення додаткової угоди до до-
говору.».

1.3. Доповнити Положення пунктом 4.4.2 
в такій редакції: «4.4.2. У разі виявлення Ви-
конавцем недостовірної інформації, наведе-
ної у наданих Замовником документах, або 
самостійного поновлення останнім веден-
ня підприємницької або іншої діяльності на 
такому окремому елементі благоустрою, За-
мовник зобов’язаний внести плату за фак-
тичний час користування таким окремим 
елементом благоустрою комунальної влас-
ності м. Харкова в період дії обмежувальних 
заходів.».

1.4. Доповнити Додаток 3 Положення 
пунктом 14 в такій редакції: «14. Замов-
ник має право звернутися до Виконавця із 
заявою про припинення функціонування 
ЛМ, до якої будуть долучені підтверджуючі 

документи, щодо ненарахування та невне-
сення плати за Договором, у зв’язку з припи-
ненням використання ЛМ у період з 01 ли-
стопада по 31 березня та укладення відповід-
ної додаткової угоди до Договору.».

1.5. Доповнити Додаток 3 Положення 
пунктом 15 в такій редакції: «15. Якщо пі-
сля укладення додаткової угоди до Догово-
ру Виконавцем буде виявлено факт функ-
ціонування ЛМ у період з 01 листопада по 
31 березня, Договір підлягає розірванню в 
односторонньому порядку з обов’язковим 
повідомленням про це Замовника, якщо 
Замовник протягом 14 календарних днів не 
сплатить штраф у розмірі, що дорівнює 100 % 
суми плати за користування елементом за 
Договором, за увесь період, визначений у 
додатковій угоді до Договору. Після сплати 
штрафу у повному обсязі додаткова угода 
втрачає чинність.».

2. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію Харківської 
міської ради з питань житлово-комунально-
го господарства, благоустрою та інженерної 
інфраструктури міста та секретаря Харківсь-
кої міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі — Аналіз) розробле-
ний на виконання та з дотриманням вимог Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності» від 11.09.2003 № 1160-ІV та Методики проведення 
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 з ме-
тою визначення необхідності прийняття рішення Харківсь-
кої міської ради «Про внесення змін до рішення 13 сесії Хар-
ківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17 
«Про затвердження Положення про тимчасове користування 
окремими елементами благоустрою комунальної власності 
для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурно-
го призначення на території міста Харкова» (далі — проєкт 
рішення) та визначення відповідності проєкту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної політики.

1. Визначення проблеми 
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження об-
межувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
з метою запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19) з 19.12.2020 до 
28.12.2021 на території України установлено карантин. Та-
ким чином, продовжено дію карантину, установленого по-
становами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2», від 20.03.2020 № 392 «Про встановлен-
ня карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.07.2020 № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширен-
ням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».

Згідно з п. 41 постанови Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запро-
вадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої ре-
спіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2», затверджено перелік основних видів 
економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обме-
жувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою за-
побігання поширенню на території окремих адміністратив-
но-територіальних одиниць COVID-19, що призводять до 
тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання.

Відповідно до п. 1.5. рішення 13 сесії Харківської міської 
ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17 «Про затверджен-
ня Положення про тимчасове користування окремими еле-
ментами благоустрою комунальної власності для розміщен-
ня малих архітектурних форм та тимчасових споруд торго-
вельного, побутового, соціально-культурного призначен-
ня на території міста Харкова» (далі — Положення) договір 
тимчасового користування окремим елементом благоустрою 
комунальної власності для розміщення тимчасових об’єктів 
підприємницької та іншої діяльності — двосторонній до-
говір, укладений між Замовником та Виконавцем, за яким 
Замовнику надається право експлуатації окремого елементу 
благоустрою комунальної власності міста Харкова шляхом 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 21.06.2017 № 688/17 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 
БЛАГОУСТРОЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА» 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТУ К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_ СЕСІЯ _ СКЛИКАННЯ  

ВІД __.__.2021 № _______/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯМ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 21.06.2017 № 688/17 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ БЛАГОУСТРОЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ 

ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА» 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 
ВІД 21.06.2017 № 688/17 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ БЛАГОУСТРОЮ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА» 
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розміщення тимчасового об’єкта підприємницької та ін-
шої діяльності (далі — Договір). Замовник — суб’єкт, який 
має намір укласти договір тимчасового користування окре-
мим елементом благоустрою комунальної власності для 
розміщення тимчасових об’єктів підприємницької та іншої 
діяльності (далі — Замовник).

Мета розробленого проєкту рішення полягає у необхід-
ності врегулювати питання сплати за тимчасове користуван-
ня окремим елементом благоустрою комунальної власності 
для розміщення тимчасових об’єктів підприємницької та ін-
шої діяльності (далі — за тимчасове користування окремими 
елементами благоустрою комунальної власності м. Харкова) 
Замовником, якщо вид економічної діяльності Замовника, 
що відповідає функціональному призначенню тимчасового 
об’єкта відповідно до умов Договору, зупинений відповідно 
до переліку основних видів економічної діяльності, стосов-
но яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи.

Також проєктом пропонується звільнити від плати за До-
говором суб’єктів господарювання за розміщення на елемен-
ті благоустрою літнього майданчика у період з 01 листопада 
по 31 березня, для чого пропонується укладення відповідної 
додаткової угоди до Договору. В чинній редакції Положення 
відсутні умови звільнення від сплати за Договором за вищев-
казаних обставинами.

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

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Органи місцевого самоврядування + - 

Суб’єкти господарювання + - 

2. Цілі регулювання 
Основна мета розробки цього проєкту рішення — це ство-

рення гнучких механізмів правового регулювання відносин, 
що виникають з питань оформлення права на користуван-
ня окремими елементами благоустрою комунальної влас-
ності територіальної громади міста Харкова, з урахуванням 
встановленого карантину та запроваджених обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
COVID-19 на території України і сезонних умов.

Основними цілями прийняття проєкту рішення є:
— врегулювання суспільних відносин у сфері організації 

тимчасового користування окремими елементами благо-
устрою комунальної власності;

— приведення у відповідність Положення до вимог чин-
ного законодавства з урахуванням встановленого карантину 
та запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів 
з метою запобігання поширенню COVID-19 на території 
України;

— встановлення умов звільнення від сплати за тимчасове 
користування окремим елементом благоустрою комуналь-
ної власності м. Харкова на час дії обмежувальних проти-
епідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірус-
ної хвороби (COVID-19), якими передбачено зупинення 
певного виду економічної діяльності;

— встановлення умов звільнення від сплати за Договором 
щодо розміщення на елементах благоустрою літніх майдан-
чиків у період з 01 листопада по 31 березня.

3. Визначення та оцінка альтернативних 
способів досягнення цілей.

Визначення альтернативних способів 
Ефективність даного регулювання залежить від того, на-

скільки вдається забезпечити виконання вимог цього регу-
лювання суб’єктами господарювання та споживачами.

Під час пошуку альтернативних способів досягнення вста-
новлених цілей доцільно розглянути реалістичні альтернати-
ви, що можуть бути впроваджені на сучасному етапі розвит-
ку суспільства. Кількість наведених альтернатив для прове-
дення 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, оскільки зупи-
нення певного виду економічної діяльності під час дії об-
межувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із по-
ширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та/або у 
зв’язку із сезонними умовами (у період з 01 листопада по 
31 березня) покладає на Замовника фінансової обтяження 
щодо плати за тимчасове користування окремим елемен-
том благоустрою комунальної власності м. Харкова згідно з 
умовами Договору, коли суб’єкт фактично не здійснює під-
приємницької діяльності.
Відсутність умов звільнення від сплати за тимчасове ко-
ристування окремим елементом благоустрою призводить 
до заборгованості Замовника, втратою останнім права на 
укладання нового Договору або продовження Договору (в 
разі наявності в Замовника заборгованості, що еквівалент-
на двомісячному розміру плати), дострокового розірван-
ня Договору (заборгованості станом на 1 число поточного 
місяця понад 2 місяці за будь-які попередні розрахункові 
періоди).
Це, у свою чергу, завдає шкоду інтересам територіальної 
громади та не дає змоги суб’єктам господарювання повною 
мірою реалізовувати свої права у сфері тимчасового кори-
стування окремими елементами благоустрою комунальної 
власності м. Харкова.

Прийняття 
запропонованого 
регуляторного акта 
(далі — Альтернатива 2)

Зазначена альтернатива є актуальною, оскільки буде за-
кріплено умови звільнення від сплати за тимчасове ко-
ристування окремим елементом благоустрою на час дії 
обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та у зв’яз-
ку із сезонними умовами (у період з 01 листопада по 31 
березня), а також неможливість звільнення Замовника від 
сплати за користування окремим елементом благоустрою 
комунальної власності м. Харкова у разі виявлення недо-
стовірної інформації, наведеної у наданих Замовником до-
кументах або самостійного поновлення останнім ведення 
підприємницької або іншої діяльності на такому окремому 
елементі благоустрою (обмежувальні протиепідемічні захо-
ди), внаслідок виявлення факту функціонування у період з 
01 листопада по 31 березня (сезонне користування).
Вищезазначені положення сприяють удосконаленню пра-
вового регулювання відносин, що виникають з питань 
оформлення права на користування окремими елементами 
благоустрою комунальної власності м. Харкова.

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

Це питання неможливо врегулювати за рахунок викори-
стання ринкових механізмів, оскільки правове регулювання 
відносин, що виникають з питань оформлення права 
на користування окремими елементами благоустрою кому-
нальної власності м. Харкова, відноситься до повноважень 
органів місцевого самоврядування.

Далі Альтернатива 3 не розглядатиметься, оскільки вона є 
недоцільною та не має жодного впливу на реалізацію цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органу 
місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 відсутні Призведе до заборгова-
ностей Замовників за не-
сплату або невчасну плату 
за користування окремими 
елементами благоустрою 
комунальної власності 
м. Харкова.

Альтернатива 2 Забезпечить ефективну ре-
алізацію міською радою повно-
важень із правового регулюван-
ня відносин, що виникають з пи-
тань оформлення права на кори-
стування окремими елементами 
комунальної власності м. Харко-
ва. Стимулюватиме Замовників 
на продовження Договорів та 
укладення нових Договорів.

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

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 відсутні Не вирішить проблемних 
питань 

Альтернатива 2 Покращення стану відно-
син 

відсутні 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
Для наочності висвітлення зазначеного питання надаємо 

показники щодо кількості суб’єктів господарювання у Хар-
кові за їх розмірами, за даними Головного управління стати-
стики у Харківській області за 2019 рік.

Показник Великі Середні Малі Мікро 
(з них) Разом 

Кількість суб’єктів господа-
рювання, що підпадають під 
дію регулювання, одиниць

15 844 18551 15893 19410 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 0,08  % ,30  % 95,6  % 85,7  % 100  % 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 відсутні Дострокове розірвання 
із Замовником Договору. 
Стягування заборгованості 
за Договором у судовому 
порядку.

Альтернатива 2 Забезпечення відповідності Поло-
ження до вимог чинного законо-
давства з урахуванням встановле-
ного карантину та запроваджених 
обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання по-
ширенню COVID-19 на території 
України.

відсутні 

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

4. Вибір найбільш оптимального 
альтернативного способу досягнення цілей 

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу 
з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення 
визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою 
оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути до-
сягнуті повністю (проблема більше існувати не буде);

3 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути до-
сягнуті майже повністю (усі важливі аспекти проблеми існу-
вати не будуть);

2 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути 
досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важ-
ливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішени-
ми);

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 балу 

Альтернатива 2 4 Забезпечить повне досягнення постав-
лених цілей, вплине на ефективність і 
дієвість відносин, що виникають з питань 
оформлення права на користування окре-
мими елементами комунальної власності 
м. Харкова.

Альтернатива 1 1 Не забезпечить досягнення поставлених 
цілей.

Рейтинг 
результативності Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок)

Обґрунтування 
відповідного 

місця 
альтернативи 

у рейтингу 

Альтернатива 2 Встановлення умови звіль-
нення від сплати за тимча-
сове користування окре-
мим елементом благо-
устрою на час дії обмежу-
вальних протиепідемічних 
заходів, пов’язаних із по-
ширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19), умови 
неможливості звільнен-
ня Замовника від сплати 
за користування окремим 
елементом благоустрою 
комунальної власності м. 
Харкова у разі виявлен-
ня недостовірної інфор-
мації, наведеної у наданих 
Замовником документах 
або самостійного понов-
лення останнім ведення 
підприємницької або ін-
шої діяльності на такому 
окремому елементі благо-
устрою.

Органи міс-
цевого само-
врядування 
не нестимуть 
ніяких додат-
кових витрат. 

У разі прий-
няття проєкту 
рішення заде-
кларовані цілі 
будуть досягнуті 
повною мірою.

Альтернатива 1 Позитивні наслідки для 
органів місцевого само-
врядування, громадян та 
суб’єктів господарювання 
відсутні.

Продовжать 
існувати 
негативні об-
ставини для 
Замовників.

У разі залишення 
нагальної ситу-
ації проблема 
існуватиме, що 
не забезпечить 
досягнення по-
ставлених цілей.

Рейтинг

Аргументи щодо 
переваги обраної 

альтернативи/причини 
відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників 
на дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 2 Прийняття акта повністю 
забезпечить досягнення 
задекларованих цілей.

Упродовж деякого часу на дію регу-
ляторного акта може впливати низ-
ка факторів: обізнаність суб’єктів 
господарювання та громадян, на яких 
поширюється дія цього акта щодо 
запроваджених новацій.

Альтернатива 1 Не забезпечується до-
сягнення цілей, оскільки 
нагальні проблеми зали-
шаться неврегульованими.

Х 

5. Механізми та заходи, які забезпечать 
розв’язання визначеної проблеми 

Механізмом досягнення поставлених цілей є приведен-
ня Положення у відповідність із обмежувальними проти-
епідемічними заходами, що передбачені чинним націо-
нальним законодавством з метою запобігання поширенню 
COVID-19 на території України. Проєктом рішення, зокре-
ма, передбачається:

— умови звільнення Замовників від сплати за користуван-
ня окремими елементами благоустрою комунальної влас-
ності м. Харкова під час дії обмежувальних протиепідемічних 
заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хворо-
би (COVID-19) та якими передбачено зупинення виду еко-
номічної діяльності Замовника;

— умови звільнення Замовника від сплати за Договором 
в певний період року у разі розміщення на окремому еле-
менті благоустрою комунальної власності м. Харкова літніх 
майданчиків, використання яких має, як правило, сезонний 
характер.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно 
забезпечити інформування громадськості про вимоги регу-
ляторного акта шляхом його оприлюднення разом з даним 
аналізом регуляторного впливу в міській комунальній газеті 
«Харьковские известия» та розміщено на офіційному веб-
сайті Харківської міської ради, міського голови та виконав-
чого 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 
Можливість виконання проєкту рішення з боку грома-

дян, суб’єктів господарювання та органів місцевого само-
врядування завдяки організаційно-правових умов реалізації 
їхні прав та виконанню обов’язків, передбачених проєктом 
рішення.

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

Державне регулювання рішення не передбачає утворення 
нового структурного підрозділу. Органом, який несе витра-
ти, пов’язані з розробкою регуляторного акта, контролем за 
його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відсте-
женню результативності регуляторного акта, є Департамент 
територіального контролю та земельних відносин Харківсь-
кої міської ради.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприєм-
ництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на 
яких поширюється регулювання, становить 95,6 %, розраху-
нок витрат суб’єктів малого підприємництва здійснено згід-
но з М-Тестом.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Термін дії запропонованого регуляторного акта або не-

визначений, або чинний до прийняття нових нормативних 
актів, що скасовують його дію. У разі потреби до цього регу-
ляторного акта вноситимуться зміни.

8. Визначення показників результативності 
дії регуляторного акта 

Прогнозні показники результативності дії регуляторного 
акта:

— кількість укладених додаткових угод про звільнення від 
сплати за користування окремим елементом благоустрою у 
зв’язку з впровадженням обмежувальних протиепідемічних 
заходів;

— кількість укладених додаткових угод про звільнення від 
сплати за користування окремим елементом благоустрою у 
зв’язку закінчення літнього періоду.

Положення цього регуляторного акта доводяться до відома 
громадськості шляхом публікації в офіційних виданнях Хар-
ківської міської ради на всіх етапах розробки регуляторного 
акта. Роз’яснення суб’єктам господарювання та іншим заці-
кавленим особам окремих положень акта виконуватиметься 
співробітниками Департаменту територіального контролю 
Харківської міської ради.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності дії регуляторного акта 
здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності».

Базове відстеження результативності дії цього акта 
здійснюватиметься не пізніше 11 місяців після прийняття 
регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного ак-
та буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

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

Метод проведення відстеження результативності — стати-
стичний.

Вид даних — статистичні дані.

Директор Департаменту 
територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради 

О. Л. КАЛИНА 
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ДОДАТОК 
ДО АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 21.06.2017 № 688/17 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ БЛАГОУСТРОЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, 
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА» 

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 «31» січня 2021 р. по «10» травня 
2021 р.

№
з/п

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) 

1.

Телефонні консультації, інтерв’ювання, розгляд звернень, 
наради з представниками суб’єктів малого підприємництва, 
які мають Договори або самовільно (незаконно) встановили 
об’єкти та щодо яких було застосовано контрольні заходи 
міської ради
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Визначено кількість часу та коштів на 
виконання вимог регулювання. Надано 
пропозиції щодо вдосконалення розроб-
леного проєкту регуляторного акта 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 18551 (одиниць) 

суб’єкти малого підприємництва1;* питома вага суб’єктів малого підприємництва у загаль-
ній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,6 % (відсотків) 
(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» аналізу 
впливу регуляторного акта).

_________________
1 Згідно з даними Державної статистичної звітності, опублікованих на сайті: http://kh.ukrstat.gov.ua/

index.php/kilkist-pidpryiemstv-za-ikh-rozmiramy-za-vydamy-ekonomichnoi-diialnosti.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

№ 
з/п Найменування оцінки

У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодичні 
(за на-

ступний 
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 відповідний облік у визначеному ор-
гані державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0 

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні ма-
теріали) 0 0 0 

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0 

5 Інші процедури:
— Підготовка документів, що додаються до заяви. 200 200 1000 

6 Разом, гривень 200 200 1000 

7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулюван-
ня, одиниць 18551 

8 Сумарно, гривень 3 710 200 3 710 200 18 551 000 

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

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання. 36,11 0 36,11 

9.1 Знайти на офіційному сайті Харківської міської ради інформацію щодо регуля-
торного акта (0,5 год) 18,05 0 18,05 

9.2. Отримання консультацій про вимоги регулювання (0.5 год) 18,05 0 18,05 

10 Процедури організації виконання вимог регулювання: 108,32 0 108,32 

10.1 Заповнення заяви встановленої форми (0,5 год) 18,05 18,05 90,25 

10.2 Підготовка підтверджуючих доказів (фотофіксація, інформація з ЄДРПОУ, 
платіжні інше) (2 год) 72,22 72,22 361,10 

10.3 Подання пакету документів із заявою до виконавця (0,5 год) 18,05 18,05 90,25 

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 180,53 Х 722,58 

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регу-
лювання, одиниць 18551 

16 Сумарно, гривень 3 349 012,03 Х 13 404 581,58 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 
Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністру-

вання регулювання:
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 

підприємництва та мікропідприємств)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість часу 
співробітника 

органу державної 
влади відповідної 

категорії (заробітна 
плата) грн/год

Оцінка кількості 
процедур за рік, 
що припадають 

на одного 
суб’єкта

Оцінка кількості 
суб’єктів, що 

підпадають під 
дію процедури 
регулювання

Витрати на 
адміністрування 

регулювання* 
(за рік), гривень 

1. Облік суб’єкта господарювання, що 
перебуває у сфері регулювання 0,1 год.

53,6
 (9000,0 

грн./168 год.)
1 18551 99 433,36 

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

0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

камеральні 0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

виїзні 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

4. Реалізація одного окремого рішен-
ня щодо порушення вимог регулю-
вання

0 0 0 0 0 

5. Оскарження одного окремого 
рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0 

6. Підготовка звітності за результата-
ми регулювання 0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

7. Інші адміністративні процедури: 1,2 53,6 1 18551  

7.1. реєстрація та подання заяви та 
доданого до неї пакету документів 0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

7.2. розгляд заяв, документів та відо-
мостей наданих заявниками, обробка 
інформації 

1 год. 53,6 1 18551 994333,6 

7.3.повідомлення про результати роз-
гляду заяв 0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

Разом за рік 1 889 233,840 

Сумарно за п’ять років 9 446 169,2 

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

№ 
з/п Показник Перший рік регулювання 

(стартовий)
За п’ять 

років 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулюван-
ня 3 710 200 18 551 000 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва 
щодо виконання регулювання та звітування 3 349 012,03 13 404 581,58 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 7 059 212,03 31 955 581,58 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємниц-
тва 1 889 233,840 9 446 169,2 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 16 007 657,9 56 661 432,3 

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

Для суб’єктів господарювання коригуючим (пом’якшувальним) заходом у цьому випадку 
є те, що вони звільняються від сплати за Договором на час дії обмежувальних протиепідеміч-
них заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), якими передба-
чено зупинення певного виду економічної діяльності, та у період з 01 листопада по 31 березня 
стосовно користування елементом благоустрою для розміщення літніх майданчиків.

Директор Департаменту 
територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради 

О. Л. КАЛИНА 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТУ К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_ СЕСІЯ _ СКЛИКАННЯ  

ВІД __.__.2021 № _______/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 11 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 16.11.2011 № 504/11 
«ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА» 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 11 СЕСІЇ 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 16.11.2011 № 504/11 «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА»

З метою приведення рішення 11 сесії Харківської міської 
ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення 
Правил благоустрою території міста Харкова» у відповідність 
до Типових правил благоустрою території населеного пунк-
ту та впровадження дієвих механізмів врегулювання відно-
син, що виникають у сфері благоустрою міста Харкова, ке-
руючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», було розроблено проєкт рішення сесії 
Харківської міської ради 8 скликання «Про внесення змін 
до рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 

16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою 
території міста Харкова».

На виконання вимог Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
(зі змінами та доповненнями), з метою прийняття від грома-
дян та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до 
вищевказаного проєкту рішення, зазначений проєкт рішен-
ня та аналіз регуляторного впливу публікуються у цьому но-
мері 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, м-н Конституції, 7, Департаменту тери-
торіального контролю та земельних відносин Харківської 
міської ради (тел. (057) 725-21-14, e-mail: dtkzv@city.kharkov.
ua).

Директор Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської 
міської ради О. Л. КАЛИНА 

З метою належного врегулювання 
суспільних відносин у сфері благоустрою 
території міста Харкова, для приведення 
у відповідність місцевих Правил благо-

устрою вимогам Типових Правил, від-
повідно до п. 2 ч. 1 ст. 10, ст. ст. 17, 18, 21, 
34 Закону України «Про благоустрій на-
селених пунктів», п. 44 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести такі зміни до Правил благо-

устрою території міста Харкова, затвердже-
них рішенням 11 сесії Харківської міської 
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ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 
«Про встановлення Правил благоустрою те-
риторії міста Харкова» (далі — Правила):

1.1. Доповнити Розділ 2. «визначення тер-
мінів» Правил такими термінами:

«засіб індивідуального пересування — аль-
тернативний вид транспортного засобу для 
індивідуальних або комерційних переміщень 
(велосипед, самокат, скейт, гироборд, 
гіроскутер, моноколесо, електросамокат, 
електровелосипед, інші електрозасоби для 
пересування тощо);

припис — обов’язкова для виконання у 
визначені строки письмова вимога уповно-
важеної особи щодо усунення порушення 
Правил та є обов’язковим для виконання».

1.2. Замінити визначення терміну «тимча-
сова споруда торговельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призна-
чення для здійснення підприємницької 
діяльності — одноповерхова споруда, що 
виготовляється з полегшених конструк-
цій з урахуванням основних вимог до спо-
руд, визначених технічним регламентом 
будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштуван-
ня фундаменту» словами «тимчасова спо-
руда торговельного, побутового, соціаль-
но-культурного чи іншого призначення — 
споруда, що виготовляється з полегшених 
конструкцій з урахуванням основних вимог 
до споруд, визначених технічним регламен-
том будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування 
фундаменту».

1.3. Замінити визначення терміну «фа-
сад будинку, споруди — зовнішня части-
на будинку, споруди з усіма елементами від 
покрівлі до вимощення, за орієнтуванням 
фасади поділяються на головний, боковий, 
дворовий» словами «фасад будівлі, споруди 
— зовнішня частина будівлі, споруди з усіма 
елементами від покрівлі до вимощення, за 
орієнтуванням фасади поділяються на го-
ловний, боковий, дворовий».

1.4. Пункт 5.7.1.14. Правил викласти в 
такій редакції:

«Самовільно встановлювати об’єкти зов-
нішньої реклами, малі архітектурні форми, 
тимчасові споруди торговельного, побуто-
вого, соціально-культурного чи іншого при-
значення, засоби пересувної мережі, еле-
менти телекомунікаційної мережі, елементи 
благоустрою вулично-дорожньої мережі, об-
ладнання фасаду, електрозарядні пристрої, 
пункти (станції) прокату засобів індивіду-
ального пересування тощо.».

1.5. Доповнити § 5.7. Правил такими пунк-
тами:

«5.7.1.26. Випасати, вигулювати сільсько-
господарських тварин.

5.7.1.27. Встановлювати засоби індивіду-
ального пересування для надання послуг з 
прокату поза межами пункту (станції) про-
кату засобів індивідуального пересування.».

1.6. Пункт 5.10.2.1. Правил викласти в 
такій редакції:

«Малих архітектурних форм (зокрема, але 
не виключно: альтанок, павільйонів, навісів, 
паркових арок (аркад) і колон (колонад), 
вуличних вазонів, вазонів і амфор, декора-
тивної та ігрової скульптури, вуличних ме-
блів (лавок, лав, столів), сходів, балюстрад, 
паркових містків, огорож (парканів), воріт, 
грат, інформаційних стендів, дошок, виві-
сок, інших елементів благоустрою, визна-
чених законодавством) та тимчасових спо-
руд торговельного, побутового соціаль-
но-культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності (зо-
крема, але не виключно: кіосків, ларків, па-
латок, павільйонів для сезонного продажу 
товарів, торговельних автоматів, платіжних 
терміналів, поштоматів, майданчиків для 
харчування біля стаціонарних закладів ре-
сторанного господарства, майданчиків, сто-
ликів, наметів, металевих гаражів, блок-кім-
нат, металевих контейнерів; атракціонних 
комплексів (надувних, водних атракціонів, 
батутів тощо); покинутих будівельних ма-
теріалів і конструкцій, механізмів нерухомо-
го майна.».

1.7. Пункт 5.10.2.2. Правил викласти в 
такій редакції:

«Засобів пересувної мережі (зокрема, але 
не виключно: автомагазинів, автофургонів, 
автокафе, авторозвозок, автоцистерн, ла-
вок-автопричепів, візків, спеціального тех-
нологічного обладнання (низькотемпера-
турних лотків-прилавків), майданчиків для 
сезонного продажу товарів, розносок, лотків, 
ларків, торгових наметів, столиків, вуличних 
парасоль, піддонів тощо), пунктів (станцій) 
прокату засобів індивідуального пересуван-

ня, засобів індивідуального пересування, 
стендів, стійок, вуличних меблів тощо.».

1.8. Пункт 5.10.4. Правил викласти в такій 
редакції:

«Виявлення випадків самовільного (неза-
конного) встановлення об’єктів здійснюєть-
ся Департаментом територіального контро-
лю та земельних відносин Харківської місь-
кої ради за результатами здійснення заходів 
самоврядного контролю у сфері благоустрою 
населених пунктів, у тому числі проведених 
на підставі інформації, отриманої від заяв-
ників до яких обов’язково має бути додано 
фотознімок та схема розміщення об’єкта із 
вказівкою адреси розміщення (адреси най-
ближчих об’єктів нерухомості) для його чіт-
кої ідентифікації.» 

1.9. Пункт 5.10.7. Правил викласти в такій 
редакції:

«Інспекцією з благоустрою Департамен-
ту територіального контролю та земельних 
відносин Харківської міської ради після 
підтвердження факту самовільного (неза-
конного) встановлення об’єкта (крім ви-
падків самовільно (незаконно) встановле-
них засобів пересувної мережі, самовільно-
го (незаконного) встановлення елементів 
телекомунікаційної мережі, самовільного 
(незаконного) встановлення технічного за-
собу регулювання (організації) дорожнього 
руху, самовільного (незаконного) встанов-
лення покинутого транспортного засобу, 
обладнання фасаду) на підставі матеріалів, 
визначених п. 5.10.5 цих Правил, та за ре-
зультатами заходів самоврядного контролю 
складається акт обстеження земельної ділян-
ки, на якій розміщено об’єкт, у якому зазна-
чаються:».

1.10. Пункт 5.10.7.5. Правил викласти в 
такій редакції:

«У разі виявлення Інспекцією з благо-
устрою Департаменту територіального 
контролю та земельних відносин Харківської 
міської ради самовільно (незаконно) вста-
новлених засобів пересувної мережі, або об-
ладнання фасаду складається акт перевірки 
відповідно до вимог Розділу 8 цих Правил.».

1.11. Пункт 5.10.8. Правил викласти в такій 
редакції:

«У разі підтвердження факту самовільного 
(незаконного) встановлення об’єктів, зазна-
чених у п. 5.10.2.1, 5.10.2.3, 5.10.2.4, 5.10.2.5 
цих Правил, його власнику або особі, яка 
встановила такий об’єкт, Департаментом 
територіального контролю та земельних від-
носин Харківської міської ради виноситься 
припис із вимогою про усунення порушень 
шляхом демонтажу об’єкта у 3-денний строк. 
У разі підтвердження факту самовільного 
(незаконного) встановлення об’єктів, визна-
чених у п. 5.10.2.2 цих Правил, Інспекцією з 
благоустрою Департаменту територіального 
контролю та земельних відносин Харківської 
міської ради виноситься припис із вимогою 
негайного усунення порушення шляхом де-
монтажу об’єкта.».

1.12. Пункт 5.10.12.1. Правил викласти в 
такій редакції:

«Звільнення території міста Харкова від 
самовільного (незаконного) встановлених 
засобів пересувної мережі, визначених у 
п. 5.10.2.2 цих Правил, забезпечується Ін-
спекцією з благоустрою Департаменту те-
риторіального контролю та земельних від-
носин Харківської міської ради в разі неви-
конання вимог припису щодо невідкладного 
демонтажу об’єкта після винесення такого 
припису.».

1.13. Доповнити § 5.10. таким пунктом:
«5.10.18.1. Звільнення території міста Хар-

кова від самовільно (незаконно) встановле-
них об’єктів (майна) здійснюється шляхом 
демонтажу, завантаження, транспортування, 
розвантаження, прибирання території, пере-
дачі на зберігання об’єкта уповноваженій 
відповідальній особі суб’єкта господарюван-
ня, що засвідчується її підписом.».

1.14. Пункт 5.11.2. Правил викласти в такій 
редакції:

«Суб’єкт господарювання, на території 
якого буде розміщено об’єкти, визначені в 
пункті 5.10.2 цих Правил (далі — Зберігач), 
створює комісію щодо взяття на облік та-
ких об’єктів (далі — комісія), до складу якої 
обов’язково повинні входити відповідальна 
особа та бухгалтер.».

1.15. Пункт 5.11.3. Правил викласти в такій 
редакції:

«Об’єкт передається Зберігачу за актом 
приймання-передачі між суб’єктами госпо-
дарювання, що здійснювали демонтаж 
об’єктів та відповідальною особою Зберігача. 
Після розміщення об’єкта у спеціально від-
ведених Зберігачем для цього місцях, упов-

новажена особа відповідної адміністрації 
району Харківської міської ради передає 
відповідальній особі другий екземпляр акта 
звільнення території міста Харкова з додат-
ками.».

1.16. Пункт 5.11.4. Правил викласти в такій 
редакції:

«Комісія проводить опис тимчасової спо-
руди (малої архітектурної форми) (геомет-
ричні параметри, матеріал, наявність під-
ключення до мереж електро- та водопоста-
чання, модель, серійний номер об’єкта інші 
ідентифікуючі ознаки), перелік візуально ви-
явлених недоліків, пошкоджень з обов’язко-
вою фотофіксацією з усіх боків, за результа-
тами якого складається акт опису майна в 
двох примірниках, один з яких долучається 
до інвентарної справи.».

1.17. Пункт 5.11.5. Правил викласти в такій 
редакції:

«На кожний об’єкт заводиться окрема ін-
вентарна справа, до якої включається копія 
припису Департаменту територіального 
контролю та земельних відносин Харківської 
міської ради про усунення порушень шляхом 
демонтажу, акт звільнення території з додат-
ками, акт приймання-передачі, акт опису 
майна, загальний розрахунок витрат, копії 
місцевого друкованого засобу масової ін-
формації, з публікаціями про взяття на облік 
об’єктів.».

1.18. Пункт 5.11.10. Правил викласти в 
такій редакції:

«Після взяття об’єктів на облік, Зберігач 
розміщує в місцевому друкованому засобі 
масової інформації оголошення про взяття 
на облік об’єктів із зазначенням таких даних:

про власника (якщо останній відомий);
про дату та місце проведення демонтажу 

об’єкта та його технічні характеристики;
поштова адреса місця зберігання та кон-

тактні телефони Зберігача.» 
1.19. Пункт 5.11.10.1. Правил виключити.
1.20. Пункт 5.11.11. Правил викласти в 

такій редакції:
«Витрати за демонтаж, здійснення заходів 

з відновлення благоустрою міста Харкова та 
зберігання об’єкта несе власник або особа, 
яка встановила такий об’єкт.».

1.21. Пункт 5.11.13. Правил викласти в 
такій редакції:

«Зберігач, після вивчення наданих заяв-
ником документів, разом з інвентарною 
справою направляє їх до Департаменту тери-
торіального контролю та земельних відносин 
Харківської міської ради для розгляду та по-
годження питання щодо повернення об’єк-
тів заявнику.

Зберігачем може бути відмовлено в оброб-
ці пакету документів та поданні матеріалів 
до Департаменту територіального контролю 
та земельних відносин Харківської міської 
ради для розгляду та погодження питання 
щодо повернення об’єктів заявнику у таких 
випадках:

а) на підставі поданих документів немож-
ливо встановити право власності заявника 
на об’єкт;

б) відсутній інформаційний лист Інспекції 
з благоустрою Департаменту територіально-
го контролю та земельних відносин Харків-
ської міської ради щодо порушень вимог цих 
Правил.».

1.22. Пункт 5.11.18. Правил викласти в 
такій редакції:

«Якщо власником об’єкта протягом ше-
сти місяців з моменту взяття Зберігачем та-
кого об’єкта на облік не здійснена оплата 
наданої Зберігачем квитанції про оплату 
витрат, пов’язаних із реалізацією процеду-
ри демонтажу (звільнення), транспортуван-
ня (переміщення), розвантаження, збері-
гання об’єкта, Зберігач діє відповідно до 
п. 5.11.19.1 цих Правил.».

1.23. Пункт 5.11.19. Правил викласти в 
такій редакції:

«Після закінчення 6-місячного строку з 
моменту взяття об’єктів на облік Зберігач 
письмово звертається до територіальних ор-
ганів Національної поліції та Департамен-
ту діловодства Харківської міської ради 
для отримання інформації щодо заявлено-
го будь-якими фізичними або юридични-
ми особами права на такі об’єкти, або щодо 
наявності інформації про звернення будь-
яких осіб з цього приводу до Харківсь-
кої міської ради та територіальних органів 
Національної поліції.».

1.24. Доповнити § 5.11. Правил таким 
пунктом:

«5.11.19.1. Якщо протягом шести місяців з 
моменту взяття Зберігачем на облік об’єкта:

а) від власника або його представника не 
надходить заява про повернення;

б) Харківською міською радою не встанов-
лено власника такого об’єкта;

в) власники не компенсували витрат за 
демонтаж, транспортування та зберігання, 
або не надали документів, які підтверджують 
право власності (інше майнове право);

г) відповідна інформація відсутня в орга-
нах Національної поліції.

Об’єкт стає власністю територіальної гро-
мади міста Харкова.».

1.25. Пункт 5.11.20. Правил викласти в 
такій редакції:

«У разі настання обставин, визначених у 
п. 5.11.19—5.11.19.1 Правил, Зберігач готує 
Перелік майна, яке підлягає реалізації за ці-
ною, визначеною незалежною експертною 
оцінкою або яке підлягає утилізації (зни-
щенню/здачі як металобрухту) у разі непри-
датності для подальшого використання за 
призначенням.».

1.26. Пункт 5.11.21. Правил викласти в 
такій редакції:

«Перелік майна, яке підлягає реалізації 
разом з інвентарними справами на об’єкти, 
направляється Зберігачем на погодження до 
Департаменту територіального контролю та 
земельних відносин Харківської міської ра-
ди.

Перелік майна, яке підлягає утилізації 
(знищенню/здачі як металобрухту) у разі 
непридатності для подальшого використан-
ня за призначенням, разом з інвентарними 
справами на об’єкти, направляється Збері-
гачем на погодження до Департаменту еко-
номіки та комунального майна Харківської 
міської ради.».

1.27. Пункт 5.11.22. Правил викласти в 
такій редакції:

«Департамент економіки та комунально-
го майна Харківської міської ради протягом 
десяти робочих днів вивчає наданий перелік 
майна, яке підлягає реалізації або утилізації 
(знищенню/здачі як металобрухту) у разі не-
придатності для подальшого використання 
за призначенням та погоджує в цілому або за 
виключенням окремих об’єктів, та повертає 
Зберігачу.».

1.28. Пункт 5.11.23. Правил викласти в 
такій редакції:

«Реалізація об’єктів здійснюється шляхом 
продажу Зберігачем за ціною, визначеною 
незалежною експертною оцінкою.

З метою оцінки та реалізації об’єктів 
Зберігач може укладати відповідні договори 
із суб’єктом господарювання з незалежної 
оцінки. За необхідності для утилізації (зни-
щення/здачі як металобрухту) можуть залу-
чатися інші суб’єкти господарювання на до-
говірній основі.».

1.29. Пункт 5.11.24. Правил викласти в 
такій редакції:

«Після погодження Департаментом еко-
номіки та комунального майна Харківської 
міської ради, Зберігач подає оголошення до 
місцевого друкованого засобу масової ін-
формації про реалізацію об’єктів згідно з по-
годженим переліком із зазначенням дати по-
чатку реалізації та публікує перелік об’єктів 
які підлягають утилізації.».

1.30. Пункт 5.11.25. Правил викласти в 
такій редакції:

«Кошти від реалізації об’єктів окрім вит-
рат на проведення процедури реалізації або 
утилізації об’єктів, згідно із розрахунком 
витрат, розподіляються між суб’єктом госпо-
дарювання та виконавчими органами місь-
кої ради пропорційно до понесених витрат, 
а залишок перераховується до бюджету міста 
Харкова.».

1.31. Пункт 5.11.26. Правил викласти в 
такій редакції:

«При наявності на майданчиках Зберіган-
ня нереалізованих об’єктів після проведен-
ня первинної процедури реалізації, об’єкти 
які підлягають використанню відповідно 
до результатів незалежної оцінки, підляга-
ють повторній процедурі реалізації згідно з 
п. 5.11.20—5.11.25 але не більше двох разів.».

1.32. Доповнити § 5.11. Правил такими 
пунктами:

«5.11.27. Після сплину трьох років збері-
гання, об’єкти які не було реалізовано під-
лягають утилізації (знищенню/здачі як мета-
лобрухту).

5.11.28. Інвентарні справи на об’єкти під-
лягають зберіганню протягом трьох років з 
дати їх прийняття на облік Зберігачем.».

1.33. Пункт 6.3.2.1. Правил викласти в 
такій редакції:

«Не допускати проведення самочинного 
(незаконного) облаштування елементів фа-
саду (зокрема, але не виключно карнизів, 
піддашків, балконів, лоджій, вікон, еле-
ментів зовнішнього водовідведення, стиків 
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7.7.1. На територіях автостоянок забезпечується 
додержання Державних санітарних норм та пра-
вил утримання територій населених місць, затвер-
джених наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстро-
ваних у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 
року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, 
встановленого порядку паркування.

7.7.2. Утримання у належному стані територій 
автостоянок здійснюють із дотриманням вимог 

Правил зберігання транспортних засобів на ав-
тостоянках, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, 
Правил паркування транспортних засобів, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 
03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної 
безпеки в Україні, затверджених наказом Міністер-
ства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 
року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 05 березня 2015 року за № 252/26697.
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8.19. СТРОКИ УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ 

Порушення Строк 

1.Виконання земляних та/або ремонтних робіт без дозволу на порушення об’єктів благоустрою або по закінченню строку 
його дії, нездійснення відновлення об’єктів благоустрою після завершення виконання земляних та/або ремонтних робіт. 10 днів 

2. Проведення підготовчих та/або будівельних робіт без отримання декларативно-дозвільної документації. 10 днів 

3. Самовільне влаштування городів, створення, пошкодження або знищення газонів, самовільне висадження, знищення, 
пошкодження або неналежне утримання зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення на території міста Харкова. 5 днів 

4. Забруднення (засмічення), захаращення території міста Харкова побутовими відходами, сміттям, відходами вироб-
ництва, травою, гілками, деревиною, листям тощо. 1—2 дні 

5. Неналежне утримання прилеглої території до тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. 1—2 дні 

6. Неукладання договору на вивезення побутових відходів. 10 днів 

7. Неналежне утримання прилеглої території або закріпленої території на підставі Угоди про організацію взаємовідносин 
у сфері благоустрою, а також невиконання положень цієї Угоди. До 30 днів 

8. Порушення вимог щодо регулярного знищення бур’янів, скошування трави, видалення сухостійних дерев та чагар-
ників, видалення сухого та поламаного гілля та забезпечення їх вивезення. 1—5 днів 

9. Порушення вимог щодо розміщення контейнерів чи сміттєзбірників, відсутність та/або неналежне утримання урн. 1—10 днів 

10. Порушення вимог щодо здійснення заходів із зимового прибирання об’єктів та елементів благоустрою території 
міста Харкова. 1—3 дні 

11. Порушення вимог санітарного очищення на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, складування 
будівельних матеріалів, конструкцій, обладнань за межами будівельних майданчиків. до 10 днів 

12. Самовільне встановлення об’єктів, самовільне зайняття території (частини території) об’єкта благоустрою населе-
ного пункту. 1—3 дні 

13. Пошкодження (руйнування чи псування), неналежне утримання об’єктів благоустрою, зокрема, але не виключно, по-
криття доріг, тротуарів тощо. 15—30 днів 

14. Проведення робіт із ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об’єктів архітектури без зареєстрованого в установ-
леному порядку паспорта опорядження фасаду або із порушенням його вимог. 5—10 днів 

15. Самочинне (незаконне) облаштування елементів та обладнання фасаду будівлі. 3 дні 

16. Неналежне утримання будівель на території міста Харкова. 3 дні 

17. Неналежне утримання споруд інженерного захисту територій. 5—10 днів 

18. Неналежне утримання та розміщення лінійно-кабельних споруд та телекомунікаційного обладнання. 3 дні 

стінових панелей зовнішніх стін, цоколів, 
приямків, огорож на даху тощо), а також 
самочинного (незаконного) встановлен-
ня обладнання фасадів (зокрема, але не ви-
ключно трубопроводів, кабельних мереж, 
елементів кріплення різного призначення, 
кондиціонерів, супутникових антен, виві-
сок, елементів оформлення фасадів, елек-
трозарядних пристроїв, рекламоносіїв, еле-
ментів охоронної сигналізації, відеокамер 
тощо). Встановлення обладнання фасадів 
здійснюється виключно на підставі і від-
повідно до паспорта опорядження фасаду.».

1.34. Доповнити § 6.3. Правил таким пунк-
том:

«6.3.2.13. Встановлення кондиціонерів на 
фасадах будівель здійснюється відповідно 
до вимог п. 6.3.2.1 цих Правил та з обов’яз-
ковим їх поміщенням в панельний блок, 

який відповідає встановленому кольоровому 
рішенню для фасаду будівлі.».

1.35. Пункт 6.9.2. Правил викласти в такій 
редакції:

«Установка тимчасових споруд прово-
диться в порядку визначеному чинним за-
конодавством, зокрема відповідно до рішень 
Кабінету Міністрів України та рішень Хар-
ківської міської ради.».

1.36. Пункт 6.12.5. Правил викласти в такій 
редакції:

«Електрозарядні пристрої встановлюють-
ся на території міста Харкова виключно на 
автостоянках або паркувальних майданчи-
ках.».

1.37. Назву § 6.12. викласти в такій редак-
ції «Порядок утримання технічних засобів 
регулювання (організації) дорожнього руху, 
електрозарядних пристроїв та пунктів (стан-

цій) прокату засобів індивідуального пересу-
вання.» 

1.38. Доповнити § 6.12. Правил такими 
пунктами:

«6.12.5.1. Встановлення електрозарядних 
пристроїв на фасадах будівель забороняєть-
ся.

6.12.5.2. Розміщення електрозарядних 
пристроїв дозволяється не ближче 20 метрів 
до житлових будинків.

6.12.6. Благоустрій та розміщення пунк-
тів (станцій) прокату засобів індивідуально-
го пересування здійснюється відповідно до 
рішення виконавчого комітету Харківської 
міської ради.».

1.39. Пункт 8.4.7.1. Правил викласти в 
такій редакції:

«У приписі інспектор з благоустрою визна-
чає строк виконання вимог про усунення по-

рушення державних стандартів, норм і пра-
вил у сфері благоустрою населених пунктів, 
правил благоустрою територій міста Хар-
кова в межах затверджених цим рішенням 
строків.».

1.40. Доповнити Розділ 8 Правила пунктом 
8.19 «Строки усунення порушень Правил» 
(Додається).

2. Доповнити Розділ 7 Правил § 7.7. Поря-
док утримання територій автостоянок (До-
дається).

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію Харківської 
міської ради з питань житлово-комунально-
го господарства, благоустрою та інженерної 
інфраструктури міста і секретаря Харківської 
міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 
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§ 7.7. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ АВТОСТОЯНОК 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі — Аналіз) роз-
роблений на виконання та з дотриманням вимог Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІV та Мето-
дики проведення аналізу впливу регуляторного акту, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2004 № 308 з метою визначення необхідності 
прийняття рішення Харківської міської ради «Про вне-
сення змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 
6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлен-
ня Правил благоустрою території міста Харкова» (далі 
— проєкт рішення) та визначення відповідності проєкту 
регуляторного акта принципам державної регуляторної 
політики.

1. Визначення проблеми 
Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» Правила благоустрою території насе-
леного пункту — нормативно-правовий акт, яким уста-
новлюються вимоги щодо благоустрою території населеного 
пункту. Правила розробляються на підставі Типових правил 
благоустрою території населеного пункту (далі — Типові 
правила благоустрою території населеного пункту) для всіх 
сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами 
місцевого самоврядування.

Прийняття проєкту рішення полягає у необхідності при-
ведення рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скли-
кання від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил 
благоустрою території міста Харкова» (далі — Правила благо-
устрою території міста Харкова) у відповідність до Типових 

правил благоустрою території населеного пункту, затвер-
джених наказом Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України від 
27.11.2017 № 310.

Враховуючи розвиток суспільних відносин в сфері благо-
устрою міста Харкова, перелік самовільно (незаконно) вста-
новлених об’єктів, що підлягають демонтажу у встановлено-
му параграфом 5.10 розділу 5 Правил благоустрою території 
міста Харкова порядку звільнення території міста Харкова 
від самовільно (незаконно) встановлених об’єктів, підлягає 
доповненню з метою забезпечення відповідності вказаного 
переліку сучасним життєвим обставинам.

Проєктом рішення запропоновано встановити межі при-
леглих територій до об’єктів благоустрою, деталізовані та 
впорядковані вимоги до благоустрою та утримання авто-
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стоянок та пунктів прокату, вимоги щодо розміщення на 
території міста Харкова електрозарядних станцій, удоско-
налюється порядок обліку, зберігання, повернення та ре-
алізації самовільно розміщених об’єктів, вносяться інші тех-
ніко-юридичні зміни.

Основна мета розробки цього проєкту рішення це при-
ведення Правил благоустрою території міста Харкова у від-
повідність до Типових правил благоустрою території насе-
леного пункту та впровадження дієвих механізмів врегулю-
вання відносин, що виникають у сфері благоустрою міста 
Харкова.

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

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Органи місцевого самоврядування + - 

Суб’єкти господарювання + - 

2. Цілі регулювання:
Основна мета розробки цього проєкту рішення це при-

ведення Правил благоустрою території міста Харкова у від-
повідність до Типових правил благоустрою території насе-
леного пункту та впровадження дієвих механізмів врегулю-
вання відносин, що виникають у сфері благоустрою міста 
Харкова.

Основними цілями прийняття проєкту рішення є:
— приведення у відповідність до вимог чинного законо-

давства положень Правил благоустрою території міста Хар-
кова;

— впровадження дієвих механізмів врегулювання відно-
син, що виникають у сфері благоустрою міста Харкова;

— закріплення деталізованих вимог до обладнання та 
утримання автостоянок та місць (станцій) прокату;

— актуалізація порядку обліку, зберігання, повернення та 
реалізації самовільно розміщених об’єктів;

— дотримання громадянами та суб’єктами господарюван-
ня державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 
населених пунктів, земельній та містобудівній сферах у зв’яз-
ку із розвитком суспільних відносин в сфері благоустрою на-
селених пунктів 

— -закріплення меж прилеглих територій до об’єктів 
благоустрою.

3. Визначення та оцінка альтернативних 
способів досягнення цілей.

Визначення альтернативних способів 
Ефективність цього регулювання залежить від того, на-

скільки вдається забезпечити виконання вимог цього регу-
лювання суб’єктами господарювання та споживачами.

Під час пошуку альтернативних способів досягнення вста-
новлених цілей доцільно розглянути реалістичні альтернати-
ви, що можуть бути впроваджені на сучасному етапі розвит-
ку суспільства. Кількість наведених альтернатив для прове-
дення аналізу вигод та витрат буде достатньою для того, щоб 
оцінка дії регуляторного акту була якісною.

Вид альтернативи Опис альтернативи 

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

Зазначена альтернатива є неприйнятною, оскіль-
ки на сьогодні нагальними є питання впровадження 
дієвих механізмів врегулювання відносин, що будуть 
відповідати актуальному стану суспільних відносин у 
сфері благоустрою міста Харкова, а саме встановлен-
ня основних характеристик прилеглої (прибудинко-
вої) території та вимог щодо її утримання, уточнення 
переліку самовільно (незаконно) встановлених об’єк-
тів, упорядкування вимог до обладнання та утриман-
ня автостоянок та станцій прокату та удосконалення 
порядку обліку, зберігання, повернення та реалізації 
самовільно розміщених об’єктів.
Відсутність зазначених положень в чинній редакції 
Правил благоустрою території міста Харкова негатив-
но впливають на ефективність та дієвість дотримання 
вимог у сфері благоустрою міста Харкова внаслідок 
наявності певних прогалин у регулювання суспільних 
відносин у цій сфері. Правила благоустрою території 
міста Харкова не відповідають чинному національно-
му законодавству, зокрема Типовим правилам благо-
устрою території населеного пункту.
Такі обставини безпосередньо впливають на ефек-
тивність реалізації міською радою та її виконавчими 
органами повноважень щодо самоврядного контролю 
у сфері благоустрою міста Харкова. Це, у свою чергу, 
завдає шкоду інтересам територіальної громади та не 
дає змоги суб’єктам господарювання, територіальній 
громаді та окремим мешканцям міста використовува-
ти свої права та дотримуватись обов’язків у вищеза-
значеній сфері.

Прийняття запропонованого 
регуляторного акта 
(далі — Альтернатива 2)

Зазначена альтернатива є актуальною, оскільки закріп-
лення на місцевому рівні основних характеристик та 
вимог утримання прилеглої (прибудинкової) території, 
уточнення переліку самовільно (незаконно) встанов-
лених об’єктів, упорядкування вимог до обладнання 
та утримання автостоянок та станцій прокату, удоско-
налення порядку обліку, зберігання, повернення та ре-
алізації самовільно розміщених об’єктів, актуалізація 
вимог до розміщення на території міста Харкова елек-
трозарядних пристроїв сприятиме заповненню прога-
лин в регулюванні суспільних відносин у сфері благо-
устрою міста Харкова, дотримання принципу правової 
визначеності, а також створенню умов для ефективної 
реалізації повноважень міської ради в сфері благо-
устрою, дотриманню громадянами та суб’єктами 
господарювання державних стандартів, норм і правил 
у сфері благоустрою населених пунктів.
Відповідність Правил благоустрою території міста 
Харкова чинному національному законодавству, зо-
крема Типовим правилам благоустрою території на-
селеного пункту.

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

Це питання неможливо врегулювати за рахунок вико-
ристання ринкових механізмів, оскільки здійснення 
самоврядного контролю у сфері благоустрою населе-
них пунктів належить до повноважень органів місцево-
го самоврядування.

Далі Альтернатива 3 не розглядатиметься, оскільки вона є 
недоцільною та не має жодного впливу на реалізацію цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органу 
місцевого самоврядування 

Вид 
альтернативи

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 відсутні Призведе до збільшення 
випадків порушення норм 
чинного законодавства у 
сфері благоустрою у зв’яз-
ку із відсутністю в Правилах 
благоустрою території міста 
Харкова вищезазначених 
положень.

Альтернатива 2 Забезпечить ефективну ре-
алізацію міською радою та її ви-
конавчими органами контроль-
них функцій у цій сфері.
Стимулюватиме та зобов’яже 
суб’єктів господарювання дотри-
муватися вимог законодавства 
України у сфері благоустрою на-
селених пунктів, мостобудівній 
та земельній сферах, сприятиме 
забезпеченню благоустрою міста 
Харкова.

Витрати, пов’язані з 
адмініструванням регуля-
торного акта та здійснення 
заходів учасниками пра-
вовідносин у сфері благо-
устрою на виконання вимог 
передбачених запропонова-
ними змінами.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 відсутні Не вирішить проблемних пи-
тань.

Альтернатива 2 Покращення стану благо-
устрою території міста Хар-
кова. 

Витрати, пов’язані із повер-
ненням самовільно розміще-
них об’єктів.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
Для наочності висвітлення зазначеного питання надаємо 

показники щодо кількості суб’єктів господарювання у Хар-
кові за їх розмірами, за даними, Головного управління стати-
стики у Харківській області за 2019 рік.

Показник Великі Середні Малі Мікро 
(з них) Разом 

Кількість суб’єктів господарюван-
ня, що підпадають під дію регулю-
вання, одиниць

15 844 18551 15893 19410 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 0,08  % 4,3  % 95,6   % 85,7  % 100  % 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 відсутні відсутні 

Альтернатива 2 Закріплення дієвих механізмів врегулювання 
відносин, що виникають у сфері благоустрою 
міста Харкова, що сприятиме деталізації по-
вноважень міської ради та її виконавчих ор-
ганів при здійсненні контрольних функцій за 
благоустроєм міста.
Досягнення безпечних, економічних та ком-
фортних умов проживання членів тери-
торіальної громади та гостей міста. 

О б ґ р у н т о в а н і 
витрати, пов’я-
зані з повер-
ненням та ре-
алізацією само-
вільно розміще-
них об’єктів. 

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

4. Вибір найбільш оптимального 
альтернативного способу досягнення цілей 

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу 
з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення 
визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою 
оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути до-
сягнуті повністю (проблема більше існувати не буде);

3 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути до-
сягнуті майже повністю (усі важливі аспекти проблеми існу-
вати не будуть);

2 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути 
досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важ-
ливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішени-
ми);

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 балу 

Альтернатива 2 4 Забезпечить повне досягнен-
ню поставлених цілей, впли-
не на ефективність і дієвість 
Правил благоустрою території 
міста Харкова в цілому.

Альтернатива 1 1 Не забезпечить досягнення по-
ставлених цілей.

Рейтинг 
результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок)

Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи 
у рейтингу 

Альтернатива 2 Відповідність Правил 
благоустрою тери-
торії міста Харкова 
чинному національ-
ному законодавству, 
зокрема Типовим 
правилам благо-
устрою території 
населеного пункту, 
встановлення чітких 
вимог щодо прилег-
лої (прибудинкової) 
території, закріп-
лення актуального 
переліку самовільно 
(незаконно) вста-
новлених об’єктів, 
встановлення чітких 
вимог до обладнання 
та утримання місць 
для стоянки транс-
портних засобів, 
актуалізація порядку 
обліку, зберігання, 
повернення та ре-
алізації самовільно 
розміщених об’єктів. 

Органи місцевого 
самоврядування
не нестимуть 
ніяких додат-
кових витрат. 

У разі прийняття 
проєкту рішення 
задекларовані цілі 
будуть досягнуті 
повною мірою.

Альтернатива 1 Позитивні наслідки 
для органів місце-
вого самовряду-
вання, громадян та 
суб’єктів господа-
рювання відсутні.

Продовжать іс-
нувати негативні 
обставини для 
органів місцевого 
самоврядування 
та територіаль-
ної громади.
Витрати для гро-
мадян та суб’єктів 
господарюван-
ня відсутні.

У разі залишення 
нагальної ситуації 
проблема існува-
тиме, що не забез-
печить досягнення 
поставлених цілей.

Рейтинг
Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 
відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників 
на дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 2 Прийняття акта повністю за-
безпечить досягнення заде-
кларованих цілей.

Упродовж деякого часу на дію 
регуляторного акта може впли-
вати низка факторів, зокрема 
обізнаність суб’єктів господарю-
вання та громадян, на яких по-
ширюється дія цього акта щодо 
запроваджених новацій.

Альтернатива 1 Не забезпечується досягнен-
ня цілей, оскільки нагальні 
проблеми залишаться неврегу-
льованими.

Х 

5. Механізми та заходи, які забезпечать 
розв’язання визначеної проблеми 

Механізмом досягнення поставлених цілей є приведення 
Правил благоустрою території міста Харкова у відповідність 
до Типових правил благоустрою території населеного пункту 
та впровадження дієвих механізмів врегулювання відносин, 
що виникають у сфері благоустрою міста Харкова. Проєктом 
рішення, зокрема, передбачається:

— приведення Правил благоустрою території міста Харко-
ва у відповідність до Типових правил благоустрою території 
населеного пункту;

— закріплення вимог до утримання прилеглої до об’єктів 
благоустрою території та розмірів прилеглої території;

— уточнення переліку самовільно (незаконно) встановле-
них об’єктів, що підлягають демонтажу у встановленому па-
раграфом 5.10 розділу 5 Правил благоустрою території міста 
Харкова порядку звільнення території міста Харкова від 
самовільно (незаконно) встановлених об’єктів;

— деталізація вимог до обладнання та утримання автосто-
янок і станцій прокату;

— внесення змін до порядку обліку, зберігання, повернен-
ня та реалізації самовільно розміщених об’єктів;

— актуалізація вимог щодо розміщення електрозарядних 
пристроїв на території міста Харкова.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно 
забезпечити інформування громадськості про вимоги регу-
ляторного акта шляхом його оприлюднення разом з даним 
аналізом регуляторного впливу в міській комунальній газеті 
«Харьковские Известия» та розміщено на офіційному веб-
сайті Харківської міської ради, міського голови та виконав-
чого 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 
Можливість виконання проєкту рішення з боку громадян, 

суб’єктів господарювання та органів місцевого самовряду-
вання завдяки організаційно-правовим умовам реалізації 
їх прав та виконанню обов’язків, передбачених проєктом 
рішення.

Очікуваними результатами прийняття акта є досягнення, 
у повному обсязі, визначених цілей державного врегулю-
вання.

Державне регулювання рішення не передбачає утворення 
нового структурного підрозділу. Органом, який несе витра-
ти, пов’язані з розробкою регуляторного акта, контролем за 
його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відсте-
женню результативності регуляторного акту, є Департамент 
територіального контролю та земельних відносин Харківсь-
кої міської ради.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприєм-
ництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на 
яких поширюється регулювання, становить 95,6  %, розраху-
нок витрат суб’єктів малого підприємництва здійснено згід-
но з М-Тестом.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Термін дії запропонованого регуляторного акта або не-

визначений, або чинний до прийняття нових нормативних 
актів, що скасовують його дію. У разі потреби до цього регу-
ляторного акта вноситимуться зміни.

8. Визначення показників результативності 
дії регуляторного акта 

Прогнозні показники результативності дії регуляторного 
акта:

— кількість матеріалів зібраних щодо самовільно (неза-
конно) встановлених об’єктів відповідно до нового переліку;

— кількість винесених приписів із вимогою про усунення 
порушень щодо утримання прилеглої (прибудинкової) тери-
торії, недотримання вимог до обладнання та утримання ав-
тостоянок та місць прокату;

— кількість взятих на облік, зберігання, повернених та ре-
алізованих самовільно розміщених об’єктів.

Положення цього регуляторного акта доводяться до відома 
громадськості шляхом публікації в офіційних виданнях Хар-
ківської міської ради на всіх етапах розробки регуляторного 
акта. Роз’яснення суб’єктам господарювання та іншим заці-
кавленим особам окремих положень акта виконуватиметься 
співробітниками Департаменту територіального контролю 
Харківської міської ради.

9. Визначення заходів, 
за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 
Відстеження результативності дії регуляторного акта 

здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності».

Базове відстеження результативності дії цього акта 
здійснюватиметься не пізніше 11 місяців після прийняття 
регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного ак-
та буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

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

Метод проведення відстеження результативності — стати-
стичний.

Вид даних — статистичні дані.

Директор Департаменту 
територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради 

О. Л. КАЛИНА 
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ДОДАТОК 
ДО АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ 5 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 11 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 16.11.2011 № 504/11 
«ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА» 

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 мало-

го підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно 
для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01» травня 2021 р. по «01» 
червня 2021 р.

№ 
з/п

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) 

1.

Телефонні консультації, опитування суб’єктів підприємницької 
діяльності, громадян, посадових осіб підприємств установ, ор-
ганізацій щодо яких було застосовано заходи самоврядного 
контролю.

29

Визначено кількість часу та коштів на ви-
конання вимог регулювання. Надано про-
позиції щодо вдосконалення розробленого 
проєкту регуляторного акта 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 18551 (одиниць) 

суб’єкти малого підприємництва;*1 питома вага суб’єктів малого підприємництва у загаль-
ній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,6 % (відсотків) 
(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» аналізу 
впливу регуляторного акта).

_____________
1 згідно з даними Державної статистичної звітності, опублікованих на сайті: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/

kilkist-pidpryiemstv-za-ikh-rozmiramy-za-vydamy-ekonomichnoi-diialnosti.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

№ 
з/п 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 відповідний облік у визначено-
му органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0 

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні 
матеріали) 0 0 0 

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0 

5 Інші процедури:
— повернення самовільно розміщених об’єктів, що були демонтовані. 400  400 2000 

6 Разом, гривень 400 400 2000 

7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регу-
лювання, одиниць 18551 

8 Сумарно, гривень 7 420 400 7 420 4000 37 102 000 

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

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання. 36,11 0 36,11 

9.1 Знайти на офіційному сайті Харківської міської ради інформацію щодо 
регуляторного акта (1 год) 36,11 0 36,11 

10 Процедури організації виконання вимог регулювання: 108,32 108,32 541,6 

10.1 Заповнення заяви для повернення об’єкта (0,5 год) 18,05 18,05 90,25 

10.2 Підготовка документів до заяви 72,22 72,22 361,10 

10.3 Подання пакету документів із заявою до виконавця (0,5 год) 18,05 18,05 90,25 

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0 

13 Інші процедури: 0 0 0 

14 Разом, гривень 144,43 108,32 577,71 

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги 
регулювання, одиниць 18551 

16 Сумарно, гривень 2 679 320,93 2 009 444,32 10 717 098,21 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 
Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністру-

вання регулювання:
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 мікропідприємств)

Планові 
витрати часу 
на процедуру

Вартість часу 
співробітника 

органу державної 
влади відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата) грн/год

Оцінка 
кількості 

процедур 
за рік, що 

припадають 
на одного 
суб’єкта

Оцінка 
кількості 

суб’єктів, що 
підпадають під 
дію процедури 
регулювання

Витрати на 
адміністрування 

регулювання* 
(за рік), гривень 

1. Облік суб’єкта господарювання, що пере-
буває у сфері регулювання 0,1 год.

53,6
(9000,0 грн./

168 год.)
1 18551 99 433,36 

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

0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

камеральні 0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

виїзні 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 

6. Підготовка звітності за результатами ре-
гулювання 0,1 год. 53,6 1 18551 99 433,36 

7. Інші адміністративні процедури: - - - - 2 787,2 

7.1. закупівля послуг по зберіганню демонто-
ваних об’єктів 1 53,6 25 1 1 340 

7.2. реалізація демонтованих об’єктів 1 53,6 27 1 1 447,2 

Разом за рік х х х х 400 520,64 

Сумарно за п’ять років х х х х 2 002 603,2 

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

№ з/п Показник Перший рік регулю-
вання (стартовий) За п’ять років 

1
Оцінка «прямих» витрат суб’єк-

тів малого підприємництва 
на виконання регулювання

7 420 400 37 102 000 

2

Оцінка вартості адміністра-
тивних процедур для суб’єк-
тів малого підприємництва 

щодо виконання регулю-
вання та звітування

2 679 320,93 10 717 098,21 

3
Сумарні витрати малого під-
приємництва на виконання 

запланованого регулювання
10 099 720,93 47 819 098,21 

4

Бюджетні витрати на 
адміністрування регу-

лювання суб’єктів мало-
го підприємництва

400 520,64 2 002 603,2 

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 10 500 241,57 49 821 701,41 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропо-
нованого регулювання 

Для суб’єктів господарювання коригуючим (пом’якшувальним) заходом у цьому випадку є 
те, що власники або особа, яка самовільно встановила об’єкт, мають право повернути такий 
об’єкт.

Директор Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради О. Л. КАЛИНА 

Р І Ш Е Н Н Я

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ВІД 09.06.2021 № 441

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

На підставі статей 78 та 137 Господарсь-
кого кодексу України, підпункту 1 пункту а 
статті 29 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», на виконання рішен-
ня 1 сесії Харківської міської ради 8 скликан-
ня від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження 
структури виконавчих органів Харківської 
міської ради 8 скликання» (зі змінами), ура-
ховуючи звернення Департаменту з питань 
забезпечення життєдіяльності міста Харків-
ської міської ради та голови комісії з припи-
нення діяльності Департаменту комуналь-

ного господарства Харківської міської ради 
шляхом реорганізації, керуючись статтями 
42, 50, 59 зазначеного Закону, виконавчий 
комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Вилучити з оперативного управлін-

ня Департаменту комунального господар-
ства Харківської міської ради нежитлові 
приміщення 3-го поверху №№ 1, 26, 28, за-
гальною площею 28,1 кв. м, у нежитловій 
будівлі літ. «А-4» по майдану Конституції, 12.

2. Передати в оперативне управління Де-

партаменту з питань забезпечення жит-
тєдіяльності міста Харківської міської ради 
нежитлові приміщення 3-го поверху №№ 
1, 26, 28, загальною площею 28,1 кв. м, у 
нежитловій будівлі літ. «А-4» по майдану 
Конституції, 12.

3. Управлінню комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та ко-
мунального майна Харківської міської ради 
(Солошкін В. М.) здійснити в установленому 
порядку передачу нерухомого майна згідно з 
пунктами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах ін-
формації та зв’язків з громадськістю Харків-
ської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забез-
печити оприлюднення рішення в установ-
леному порядку в 5-денний строк із дня його 
прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника міського голови — 
директора Департаменту економіки та ко-
мунального майна Харківської міської ради 
Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78 та 137 Господарського 
кодексу України, підпункту 1 пункту а стат-
ті 29 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», на виконання рішення 
2 сесії Харківської міської ради 8 скликання 
від 30.12.2020 № 19/20 «Про внесення змін 
до структури виконавчих органів Харківської 
міської ради 8 скликання», ураховуючи звер-
нення Департаменту житлово-комунального 
господарства Харківської міської ради та го-
лови комісії з припинення діяльності Депар-
таменту житлового господарства Харківсь-

кої міської ради шляхом реорганізації, керу-
ючись статтями 42, 50, 59 зазначеного Закону, 
виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Вилучити з оперативного управління 

Департаменту житлового господарства Хар-
ківської міської ради нежитлові приміщення 
2-го поверху №№ 2-9-:-2-16, 2-20 та части-
ну місць спільного користування № 2-8, за-
гальною площею 110,27 кв. м, у нежитловій 
будівлі літ. «А-4» по майдану Конституції, 12.

2. Передати в оперативне управління Депар-

таменту житлово-комунального господарства 
Харківської міської ради нежитлові приміщен-
ня 2-го поверху №№ 2-9-:-2-16, 2-20 та частину 
місць спільного користування № 2-8, загаль-
ною площею 110,27 кв. м, у нежитловій будівлі 
літ. «А-4» по майдану Конституції, 12.

3. Управлінню комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та ко-
мунального майна Харківської міської ради 
(Солошкін В. М.) здійснити в установленому 
порядку передачу нерухомого майна згідно з 
пунктами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах ін-
формації та зв’язків з громадськістю Харків-
ської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забез-
печити оприлюднення рішення в установ-
леному порядку в 5-денний строк із дня його 
прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника міського голови — 
директора Департаменту економіки та ко-
мунального майна Харківської міської ради 
Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ВІД 09.06.2021 № 442
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ДОДАТОК 1 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 09.06.2021 № 435 

ПЕРЕЛІК САМОВІЛЬНО (НЕЗАКОННО) ВСТАНОВЛЕНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ І ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, 
ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА 

№ з/п Об’єкт Адреса розташування об’єкта 

1 2 3 

1 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по вул. Героїв Праці, 26-Б (Московський район) 

2 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по вул. Академіка Павлова, 150 (Московський район) 

3 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по просп. Тракторобудівників, 160 (Московський район) 

4 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Василя Стуса, 13/1 (Московський район) 

5 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Московський район) 

6 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Московський район) 

7 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Ювілейному, 55-А (Московський район) 

8 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Ювілейному, 55-А (Московський район) 

9 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Ювілейному, 55-А (Московський район) 

10 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Ювілейному, 55-А (Московський район) 

11 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Ювілейному, 55-А (Московський район) 

12 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Валентинівській, 17 (Київський район) 

13 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Шевченка, 98 (Київський район) 

14 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по Салтівському шосе, 240-В (Немишлянський район) 

15 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по Салтівському шосе, 240-В (Немишлянський район) 

16 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по пр-ду Стадіонному, 17 (Немишлянський район) 

17 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по вул. Шариковій, 34 (Індустріальний район) 

18 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Шариковій, 34 (Індустріальний район) 

19 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по вул. Шариковій, 29 (Індустріальний район) 

20 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по вул. Шариковій, 29 (Індустріальний район) 

21 Тимчасова споруда (торговельний автомат) біля будинку по пров. Чайкіної Лізи, 1 (Новобаварський район) 

22 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по вул. Власенка, 12 (Новобаварський район) 

23 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по Григорівському шосе, 49-А (Новобаварський район) 

24 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по Григорівському шосе, 49-А (Новобаварський район) 

25 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по вул. Ощєпкова, 8 (Немишлянський район) 

26 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по вул. Олімпійській, 25 (Немишлянський район) 

27 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по вул. Соїча, 2 (Слобідський район) 

28 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по вул. Соїча, 2 (Слобідський район) 

1 2 3 

29 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по вул. Соїча, 2 (Слобідський район) 

30 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по вул. Кошкіна, 2 (Слобідський район) 

31 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по вул. Кошкіна, 10 (Слобідський район) 

32 Тимчасова споруда (металева споруда) біля будинку по вул. Кошкіна, 10 (Слобідський район) 

33 Тимчасова споруда (металева споруда) біля будинку по вул. Кошкіна, 10 (Слобідський район) 

34 Мала архітектурна форма (паркан) біля будівлі по вул. Плеханівській, 149 (Слобідський район) 

35 Мала архітектурна форма (паркан) біля будівлі по вул. Гомоненка, 10 (Слобідський район) 

36 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будівлі по вул. Гомоненка, 10 (Слобідський район) 

37 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будівлі по вул. Гомоненка, 10 (Слобідський район) 

38 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будівлі по вул. Гомоненка, 10 (Слобідський район) 

39 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будівлі по вул. Гомоненка, 10 (Слобідський район) 

40 Тимчасова споруда (металевий гараж) біля будинку по просп. Московському, 124/4 (Слобідський район) 

41 Тимчасова споруда (блок-кімната) біля будинку по просп. Московському, 124/4 (Слобідський район) 

42 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Гагаріна, 193-Б (Слобідський район) 

43 Тимчасова споруда (намет) біля будівлі по просп. Гагаріна, 193-Б (Слобідський район) 

44 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Гагаріна, 193-Б (Слобідський район) 

45 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Гагаріна, 193-Б (Слобідський район) 

46 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Гагаріна, 193-Б (Слобідський район) 

47 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Гагаріна, 193-Б (Слобідський район) 

48 Мала архітектурна форма (альтанка) біля будівлі по просп. Гагаріна, 193-Б (Слобідський район) 

49 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по вул. Нестерова, 3 (Слобідський район) 

50 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по вул. Достоєвського, 10 (Основ’янський район) 

51 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по вул. Лозівській, 20 (Холодногірський район) 

52 Тимчасова споруда біля будинку по вул. Борзенка, 5 (Холодногірський район) 

53 Тимчасова споруда біля будинку по вул. Борзенка, 4 (Холодногірський район) 

54 Тимчасова споруда біля будинку по вул. Борзенка, 2 (Холодногірський район) 

55 Тимчасова споруда (платіжний термінал) біля будівлі по м-ну Привокзальному, 2 (Холодногірський район) 

Директор Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради О. Л. КАЛИНА 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 2 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 09.06.2021 № 435 

ПЕРЕЛІК САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ, 
ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА 

№ з/п Об’єкти Адреса 

1 2 3 

1 Покинутий транспортний засіб — автомобіль марки Москвич — 2140 державний 
номерний знак АХ1764 АН

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 112 (Київський район) 

2 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху

біля житлової будівлі по вул. Бучми, 30-А 
(Московський район) 

3 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху

біля житлової будівлі по вул. Бучми, 30-А 
(Московський район) 

4 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху

біля житлової будівлі по вул. Бучми, 30-А 
(Московський район) 

5 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху

біля житлової будівлі по вул. Бучми, 30-А 
(Московський район) 

6 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху

біля житлової будівлі по вул. Бучми, 30-А 
(Московський район) 

7 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по вул. Героїв Праці, 
18 (Київський район) 

8 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний шлагбаум)

біля нежитлової будівлі по вул. Гомоненка, 
10 (Слобідський район) 

9 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

10 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

11 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

1 2 3 

12 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

13 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

14 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

15 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

16 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

17 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

18 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

19 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулюван-
ня (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по просп. Московсь-
кому, 191 (Московський район) 

20 Покинутий транспортний засіб — автомобіль марки ЗАЗ — 1103 «Славута» без 
державного номерного знаку

біля житлової будівлі по вул. Старошишків-
ській, 7 (Київський район) 

21 Покинутий транспортний засіб — автомобіль марки «ЗАЗ» без державного но-
мерного знаку

біля житлового будинку № 8 по вул. Садова 
(Київський район) 

Директор Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради О. Л. КАЛИНА 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету Харківської міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ВІД 09.06.2021 № 435

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ 

На підставі п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, ст. 
40 Закону України «Про благоустрій насе-
лених пунктів», на виконання пп. 7 п. а ч. 
1 ст. 30 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», параграфа 5.10 Пра-
вил благоустрою території міста Харкова, 
затверджених рішенням 11 сесії Харківсь-
кої міської ради 6 скликання від 16.11.2011 
№ 504/11 (зі змінами), для звільнення те-
риторії міста Харкова від самовільно (не-
законно) встановлених малих архітектур-
них форм і тимчасових споруд, елементів 
благоустрою вулично-дорожньої мережі, 
керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Харківської міської 
ради 

ВИРІШИВ:
1. Звільнити територію міста Харкова від 

самовільно (незаконно) встановлених об’єк-
тів шляхом демонтажу зазначених об’єктів 
згідно з додатками 1—2.

2. Доручити Департаменту територіально-
го контролю та земельних відносин Харків-
ської міської ради (Калина О. Л.) у встанов-
леному порядку:

2.1. Залучити суб’єктів господарювання 
до виконання робіт щодо звільнення тери-
торії міста Харкова від самовільно (неза-
конно) встановлених об’єктів, транспорту-
вання їх до місця зберігання та приведення 
звільненої від зазначених об’єктів території 
в придатний для подальшого використання 
стан.

2.2. Забезпечити координацію виконання 
робіт щодо звільнення території міста Хар-
кова від самовільно (незаконно) встановле-
них об’єктів.

3. Доручити головам адміністрацій районів 
Харківської міської ради (Казанжиєва Н. В., 
Топчій Т. В., Головчанська Г. О., Ільєн-
ко В. М., Товкун О. М., Вельможна О. І., 
Цибульник Т. А., Уварова І. О. (виконувач 
обов’язків голови адміністрації Холодногір-
ського району) забезпечити складання від-
повідних актів про звільнення території.

4. Доручити КП «Харківводоканал» (Па-
нов В. В.) забезпечити облік та зберігання 
самовільно (незаконно) встановлених об’єк-
тів, від яких звільнено територію міста Хар-
кова.

5. Запропонувати Головному управлінню 
Національної поліції в Харківській області 
(Рубель А. М.) забезпечити публічний поря-
док під час виконання рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради.

6. Департаменту у справах інформації та 
зв’язків з громадськістю Харківської міської 
ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-
люднення рішення у встановленому порядку.

7. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника міського голови — 
керуючого справами виконавчого коміте-
ту міської ради Чечетову-Терашвілі Т. М. та 
відповідних голів адміністрацій районів Хар-
ківської міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 
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