
Проект 

 

«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33  

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя» (зі змінами) 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово–комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності», з метою упорядкування елементів міського середовища, недопущення 

безсистемного, хаотичного  розміщення та перенасиченості міського простору 

тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності та  засобами 

пересувної дрібно роздрібної торговельної  мережі, Запорізька міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя (надалі – Порядок), 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 (зі змінами), 

виклавши його в новій редакції (додається).  

2.  Визнати такими, що втратили чинність: 

2.1. Рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

міста Запоріжжя»; 

2.2. Рішення Запорізької міської ради від 23.04.2014 №37 «Про внесення змін до рішення 

Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста 

Запоріжжя»; 

2.3. Рішення Запорізької міської ради від 10.09.2014 №42 «Про внесення змін до рішення 

Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста 

Запоріжжя» (зі змінами); 

2.4.  Рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №19 «Про порядок відведення місць 

для розміщення засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та сфери 

послуг»; 

2.5. Рішення Запорізької міської ради  від 25.03.2015 №75 «Про  Про внесення змін до 

рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів 

благоустрою за підприємствами, установами організаціями, суб’єктами підприємницької 

діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, 

власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в 

належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів 

благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя». 

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.  

4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане 

рішення в газеті  «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин 

(Чумаченко І.М.). 

  

Міський голова                                                                         В.В. Буряк 

  



Рішення підготовлено:  

департаментом архітектури та  

містобудування міської ради  

В.о. директора департаменту –  

заступник головного архітектора міста                                    Л.М. Буянкова 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Запорізької міської ради  

«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про 

затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території міста Запоріжжя» (зі змінами) 

 

27.03.2013 в м.Запоріжжі  прийнято рішення Запорізької міської ради №33 «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Запоріжжя». 

Даним рішенням визначено процедуру отримання адміністративної послуги  - паспорту 

прив’язки ТС.  

На сесії міської ради від 23.04.2014 до даного рішення були внесені зміни в частині: 

- розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності біля закладів ресторанного господарства та стаціонарних ТС на території 

м.Запоріжжя здійснювати у відповідності до «Порядку відведення місць для розміщення 

засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та сфери послуг», 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №19» до затвердження 

місць їх розташування у складі Комплексної схеми;  

- надання  розширеного тлумачення терміну «літній майданчик для харчування»; 

- продовжено термін заміни паспорта кіосків, виданих до набрання чинності Порядку 

розміщення тимчасових споруд до 31.12.2014 року. 

Однак, в процесі реалізації Порядку розміщення тимчасових споруд виникла необхідність 

оптимізації та спрощення процедури отримання паспорту прив’язки ТС на  існуючи ТС, у 

зв’язку з цим,  рішенням запорізької міської ради від 10.092014 № 42 Порядок  

розміщення тимчасових споруд було  доповнено  додатковим розділом, в якому визначено 

процедуру заміни документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим 

Порядком на паспорта прив’язки ТС. 

Зміни  торкнулись також врегулювання питання щодо внесення змін до паспорту 

прив’язки ТС в разі зміни її власника (користувача). 

Враховуючи роз’яснення Мінрегіону від 20.05.2014 №7/14-6009, щодо неналежності 

літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства та стаціонарних ТС ані до 

стаціонарних, ані до пересувних ТС, в Порядку виключено визначення терміну «літні 

майданчики для харчування».  

Однак, не вирішеними залишились: 

1. процедура анулювання паспортів прив’язки ТС; 

2. порядок стягнення плати за користування торговими місцями; 

3. механізм внесення змін та доповнень до Комплексної схеми розміщення ТС. 

Неврегульованість даних питань призводить до неоднозначності тлумачень норм чинного 

законодавства, що в свою чергу призводить до соціальної напруги у сфері розміщення 



елементів торгів та території м.Запоріжжя.  

Запропонованим проектом рішення міської ради максимально врегульовані спірні 

питання. 

Крім того, Порядок розміщення тимчасових споруд було доповнено розділом, який 

регулює порядок розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

сфери послуг.   

Також врегульовано порядок укладення договорів на право тимчасового користування 

місцями для розташування ТС та засобів пересувної мережі, закріплення території за цими 

торговельними об’єктами та порядок оплати за договорами. 

В.о. директора департаменту архітектури 

та містобудування міської ради -  

заступник головного архітектора міста                                             Л.М. Буянкова 

  

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради 

«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33  

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»  (зі змінами)  

(надалі – Аналіз) 

 

 

 Назва регуляторного акта:       

Проект рішення Запорізької міської ради «Про внесення 

змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 

№33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території міста Запоріжжя» (зі змінами) 

Регуляторний орган: Запорізька міська рада 

Розробник документа:               Департамент архітектури та містобудування Запорізької 

міської ради 

Відповідальна особа: Буянкова Л.М. 

Контактний телефон: (061) 233-42-31, (061) 289-73-41 

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради «Про 

внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території міста Запоріжжя» (зі змінами) (далі Аналіз) підготовлений з метою одержання 

зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 №308. 

      

1. Визначення проблеми:   
27.03.2013 в м.Запоріжжі  прийнято рішення Запорізької міської ради №33 «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Запоріжжя». 

Даним рішення визначено процедуру отримання адміністративної послуги  - паспорту 

прив’язки ТС.  

На сесії міської ради від 23.04.2014 до даного рішення були внесені зміни в частині: 

- розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності біля закладів ресторанного господарства та стаціонарних ТС на території 

м.Запоріжжя здійснювати у відповідності до «Порядку відведення місць для розміщення 

засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та сфери послуг», 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №19» до затвердження 



місць їх розташування у складі Комплексної схеми;  

- надання  розширеного тлумачення терміну «літній майданчик для харчування»; 

- продовжено термін заміни паспорта кіосків, виданих до набрання чинності Порядку 

розміщення тимчасових споруд до 31.12.2014 року. 

Однак, не вирішеними залишились: 

1. процедура анулювання паспортів прив’язки ТС; 

2. порядок стягнення плати за користування торговими місцями; 

3. механізм внесення змін та доповнень до Комплексної схеми розміщення ТС. 

Неврегульованість даних питань призводить до неоднозначності тлумачень норм чинного 

законодавства, що в свою чергу призводить до соціальної напруги у сфері розміщення 

елементів торгів та території м.Запоріжжя.  

Запропонованим проектом рішення міської ради максимально врегульовані спірні 

питання. 

Крім того, Порядок розміщення тимчасових споруд пропонується доповнити новим 

розділом, який регулює порядок розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та сфери послуг.   

Також врегульовано порядок укладення договорів на право тимчасового користування 

місцями для розташування ТС та засобів пересувної мережі, закріплення території за цими 

торговельними об’єктами та порядок оплати за договорами. 

2. Цілі регулювання:   
Основною метою розробленого регуляторного акта є забезпечення дотримання Правил 

благоустрою м.Запоріжжя, вимог чинного законодавства щодо розташування ТС та 

засобів пересувної мережі та стягнення плати за користування місцями для їх розміщення, 

що знаходяться в комунальній власності міста, а також захист прав та законних інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності – власників (користувачів) ТС та засобів пересувної 

мережі. 

3. Альтернативні способи досягнення цілей:  
Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, як 

для органів місцевого самоврядування, так і для суб'єктів господарювання та мешканців 

міста, у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. 

Зважаючи на викладене вище, прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

міста Запоріжжя» на сьогодні є єдиним оптимальним способом вирішення існуючої 

проблеми. 

4. Механізми і заходи розв’язання проблеми:  
Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, є 

прийняття рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької 

міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя». 

Запропонованим проектом рішення буде оптимізовано та спрощено процедуру отримання 

паспорту прив’язки ТС на існуючи ТС, також врегульоване питання щодо анулювання 

паспорту прив’язки ТС, визначено порядок внесення змін та доповнень до Комплексної 

схеми розміщення ТС та врегульовано порядок  стягнення коштів за користування 

торговими місцями при розміщенні ТС та засобів пересувної мережі. 

5. Строк дії акта:  
Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю 

внесення змін. 

6. Заходи відстеження результативності регуляторного акта. 
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання 



чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх  

аналізу. 

Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років з дня набрання чинності 

рішення. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу 

якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом 

внесення відповідних змін.  

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, 

починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. 

 


