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РІШЕННЯ 

г Про розгляд протесту прокурора м. Бровари. 
tтаршого р~икаюстиції НаджафоваО.Г. від 18.05.07 І 
N!! 14-4 на ~ІшеННJI Броварської міської ради від 22.02.07 

N!! 254-17-05 ~po врегуmoвання діяльності у сфері rpального 
БІзнесу на території міста Бровари"" 

Розглянувши протест прокурора м. Бровари старшого радника юстиції 

Наджафова О.г. на ріmеИWI Броварської міської ради від 22.02.07 Н!! 254-17-05 
"Про врегymoвання діяльності у сфері rpального бізнесу на території міста 
Бровари" щодо скасування зазначеного рimеВИJI JIК незакоииого, керуючись ст 
21. Закону України "Про прокуратуру", ст. 59 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію секретаря ради Сапохска І.В. ВЗJIТИ дО відома (додається). . .. 
2. Задовольнити протест прокурора м. Бровари старшого радника юсrицn 
Наджафова о.г. від 18.05.07 N!! 14-4 на ріше~ Бровар~ької мicь~oї ради від 
22.02.07 N!! 254-17-05 "Про врегулювання Д1JIЛЬноС'П у сфеРІ rpального 
бізнесу на території міста Бровари". 
з. В ІО-денний термін повідомити прокура м. Бровари .старшого радника 
юстиції Наджафова О.Г. про на· згляду протесту вІД 18.05.07 Н!! 14-4. 
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Щодо рішенн. Бровврської міської 
paдll від 22.02.2007 р. Н2 254-17-05 

Броварському міському ronoBi 
Київської області 
Антоненко в.о. 

Українська асоціація діячів грального бізнесу є об'єдна~lnt.. . 
В. . UППlUП пщприємств. 

JДПов1ДН~ .. до. положень Статуту асоціаціі та норм чинного законодавства до ії 
KOМIIeтeH~ll вщноситьс~ представлення інтересів учасників асоціаціі в органах 

дep~aвH~I .. влади та Мlсцево.го сам.оврядування, а також сприяння учасникам в 
реВnlзацll1Х прав та законних штереСІВ. 

Броварською міською радою Київської області було прийlШl'О рішення від 
22.02.2007 р. Н!! 254-17-05 (в подальшому за текстом - «Рішення»), яким затверджено 
Положення щодо особливостей розміщення об'єктів у сфері грального бізнесу та 
здійснення їх діяльності на території міста Бровари (в подальшому за текстом -
«Положення»). 

В результаті проведеного асоціацією аналізу Рішення вважаємо, що радою 
перевищені надані їй законодавством 60вноважения, які вичерпно врегульовані 
ст. 26 Закону Украіни ,,про місцеве самоврядування в Украіні". Дане Рішення 
ВСТ2RОВЛЮЄ не передбачену законом заборону діяльності суб'єктів грального бізнесу 
на території м. Бровари Київської області, зокрема, п. з.з Положення забороняєrься 
Провадження організації діяльності з проведення азартних ігор у приміщеннях 
банківських установ, а також на територіях, прилеглих до приміщень закладів 
охорони здоров' я навчальних закладів, органів державної влади та місцевого 
самоврядування, банківських установ на відстані не меmпе 500 метрів, культових 
будівель на відстані не менше ніж 100 метрів, в .. житлов~ будинк8Х, на зупинках 
ГРомадського транспорту та в об'єктах комунальНОI влаСНОСТІ. 

Вочевидь, що така заборона є пор~еНRЯМ принципу ~риємницькоі 
діяльності У межах, визначених законом, закршленого ~. 6 гк У~aJНИ та вимо:. 
ч. 4 ст 12 ГК У аІНИ·· згідно яких обмеження щодо ЗДlиснеННD ПІДПРИЄМНИЦЬКО. 

. кр, . · У і З ТУ ..... _ 
діИJJЬDості встаВОВЛJОЮТЬCD l(оНСТИТУЦ1ЄІО .кра ~и та аКОlI0М. -uuшим 
закон у n"t·~ не встановлеІtо терИТОРІальНІ обмежешІЯ щодо надання 

одавством крcuп,~ б 2 5 З у .. 
послуг в сфері грального бізнесу, окрім виttlOГ, перс;:ц ~чених :~, СТ.Ліцак~~ КР81НИ 
Лр вдів nїnnnИЄМIDЩЬКОІ Д1JlЛЬНОСТІ та енз1ИRИХ умов , о патентування деЯКИХ в UЧ'ft .... r . 



Bf.I"weHНJI організації діяльНОСТІ· ... про 1If"'.. з проведеННJI азартних ІГор nІ затвепджеНІ 
Ш• ьНИМ наказом Державного КОМI·тегу У .. ' .. . :1"" СП • •• • крatни з питань реГУЛЯТОРНОІ поттики та 

пjдnриємництва І МІНІстерства фІнансів України від 18.04.2006 р. Ни 40/374. 

РішеННJIМ ПОРУшуюгься імперативні вимоги ч. 4 ст. 23 гк України, згідно якої 
Ilе допускається видання праВОВllХ актів органів місцевого самоврядування, 
якuаlИ встаНОВЛIОIОТЬСЯ не передбачені законом обмеження щодо обігу окремих 
товарів (послуг) та. TepllTopii вїдповідНllХ адміністратпвно-терпторіаJlЬНIIХ 
одиниць, адже текст РІшення встанОвлює не передбачені законом обмеження щодо 
обігу послуг У сфері грального бізнесу на території м. Бровари. 

Покладений в основу Рішення висновок про те, ЩО воно nPИЙНJlТе відповідно 
Закону Украіни "Про місцеве самОврядування в Украіні", Закону Украіни ,,про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного блaroпоЗIyЧЧJI населення", Закону 
Украіни "Про патентування деяких видів підприємницької діяльносri", є 
безпідставним і таким, що не відповідає фактичним обставинам, оскільки до переліку 
прав Броварської міської ради, визначених статrею 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", не входить повноваження щодо прИЙWnТя рішення про 
встановлення заборон ДJISI здійснення підприємницької діяльності на будь яких 
територіях. 

eTaтri 6, 43 ГК України передбачають принципи вільного руху послуг на 
території України та свободи підприємницької діяльно~, коли підпри~ M~ТЬ 
право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку mдпpи~ку Д~HICТЬ, 
ику не заборонено законом, при цьому, враховуючи те, що у зв язку з прИИНJ1ТТJIМ 

даного РimеІШЯ фактично встановлено вс~ереч .законодавству обмежеИИJI 
підприємницької діяльності у сфері грального .бlзне~у, C1JlЬCЬKa рада порушує прав~ 
суб'єктів господарювання, які здійснюють ДUШЬНІСТЬ з надания послуг у сфеРІ 
грального бізнесу. 

в· ов· О О ст. 24 Закову України "Про забезпече~ санітарного та 
• .1ДП. ІДИ д " на cпtV посилaєrься Рuпення, на органи епщемlОЛОПЧНОГО благополуччя населеиня , '-"J 

М• l'!Іuyzа ПОЮІадено обов 'язок вживати заходи щодо недопущення lсцевого самОВРЯДУВQПDA . мами 
. . шуму встановлених сamтарними НОР ,в 

впродовж доби перевищевь РІВнІВ .' ЗаІОІадів грального бізнесу. Будь-яких 
Розташованих у межах населених пyвкnв ... ..vnaдiв грального бізнесу чинний 
. б ... 1тnення та експлуатацll Зcuu& 1ВІІІИХ о межень щодо роз~у~ . норм (перевищення шуму), які 
зD" . З порушення санІтарних . -он не МІстить. а .. Про забезпечення санІтарного та 
передбачені ст. 24 Закону УкраІНИ ННJI"" до порушника має застосовуватись 
епідеміологічного благопо~ населе ,па,,;' штрафу але аж ніяк не заборони 
Аrn': • •• НІСТЬ У виг",~, б . 
~YUН1стративна В1ДПОВЩ8JIЬ. на певній території та в певних УДІ8ЛSIX, чи 
дuIльності суб' єктів грального БІзнесу ТntRТtТЇ 3 Положення. 
В·. типравно встановлено в &AJ ..... --

1Дстаиях ВІД вих, JП( це про ... .. 30.05.2006 р. за Ки 622/12496 ~apeЄ~ТPOBaнo 
. Міністерством юСТИЦll У~аїНИ У аіни з питань реГУЛЯТОРНОІ П~І~ та 

спIJIыІий наказ Державного КОМ1~fЛ7Y . кру аіни ,про затвердження ЛіцензІИВИХ 
ПідпРИємництва і Міністерства ф1И8Нс1В. зКРпрове~еНWI азартних ігор і Порядку 

• ••• ЇJJJIЬHoCТl "... }'),ІОВ провадження оргamзацп Д 2 



КОНТРОЛЮ за додержанням Ліцензіііних . .... . 
проведення азартних ігор" як· б умов п~оваджеННJI ОРГaR1Зацп Д1JIJIЬHOCТI з 

умовами регламентуютьс; І на p~ ЧИнноСТІ 10.06.2006 р., і саме Ліцензійними 
питань д1JlЛЬНості суб' . Ф . ального бізнесу зокре . Єk'ПВ господарюванНJI у серІ 

гр . ' ма, введено пеВНІ обмеженНJI організації проваджеННJI 
азартних ІГор. 

Броварська міська рада встанОВЛЮЄ перелік .... .ф.. .. 
. ших спеціальних вимог б ' орган1Зац1ИНИХ, КВМІ 1kац1ИИИХ та 
1в •• . • ' о ОВ язкових ДJIJI ВИКОН8ННJI при провадженні такого виду 
госпо~аРСЬКОI ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК наданНЯ послуг у сфері грального бізнесу встановлеННJI 
.. 91.,"" ВІДНОСИТЬСЯ ДО ком .... ' 11АП': ••• пс:еИЦll органу ЛlцензуванНJI (JIКИМ, відповідно ДО постанови 
К~б~Нcnr MIHI~?1'I~ ~ кр81НИ "Про BHeCeHНJI змін до ДeJIКИX постанов Кабінету 
МiнI~'IplВ ~КР81НИ . ВІД 21.12.2005 р. Н!! 1254, визначено Міністерство фінансів 
Украш~) І спеЦІально уповноваженого органу з питань ліцензув8ННJI 
(ДержпІДПРИЄМНИЦТВО), при цьому рада виходить за межі повноважень, наданих ій 
Законом . 

.. Відповідно до визначень термінів, передбачених положенНJlМИ ст. 1 закову 
~краши ::?p~ засади державної регуЛJlТОРНОЇ політики у сфері господарської 
ДlJlЛЬНОСТІ , РlшеНИJI Є регуляторним актом, а Броварська міська рада Київської 
області - регуЛJlТOРНИМ органом. 

Відповідно до вимог ст. ст. 4, 6, ч. 4 ст. 9 Закону Украіни ,Дро засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проекти регуляторних актів, 
до JIКИX відНОСИТЬСЯ і РішеННJI, підлягають оприmoдненню з метою одерж8ННJI 
зауважень і пропозицій, а об'єдн8ННJI суб'єктів господарюв8ННJI мають право 
відстежувати результативність регуЛJIТОРНИХ актів, подавати за наслідками цієі 
діяльності зауваженНJI та пропозиції, одержувати від регуЛJlТOРНИХ органів у 
відповідь на звернеНИJl, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо 
іх регуляторної діяльності, при цьому принципами державної регуляторної політики є 
адекватність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та BPaxyвaRНJI 
громадської думки, тобто закон в імперативній формі передбачає обов'Jriковий 
розгляд регуmrrорними органами зауважень та пропозицій, наданих у встановленому 
Законом порядку об'єдн8ННJIМИ юридичних осіб, інформув8ННJI громадськості про 
здійснеННJI регуЛJlТОРНОЇ діяльності. 

За Н8JlВних відомостей, Броварською міською радою Київської області 
належним чином не було оприлюднено проект Рішення з відповідним аналізом 
регуляторного впливу до нього, внаслідок чо~, з~о з вимог~ ст. 36 Зако~ 
Украіни "Про засади державної реГУЛЯТОРНОІ ПОЛІТИКИ .. У с!еРІ господарсько; 
діяльності", регуmrrорний акт не може бyrи. прИИНJIТИИ або схвалении 
уповноваженим на це органом чи посад~вою о.:обою ~lcцeBOГO самоврядув8НИJl, JlКЩО 
наивна хоча б одна з таких обставин: В~СУТН1И анашз регуляторного впливу; прое~ 

регулиторного акта не був оприmoднении. 

У . б~тп...JП(ОЇ з цих оБС'І8ВИН орган чи посадова особа місцевого 
разІ виявлеНWI ,,~. . 

с аво вЖИТИ передбачених законодавством заходІВ для 

ПВМОDpядування має пр ~eнь у тому числі відповідно до закону скасувати або 
РИnИНеННJI виявлених пор,,- , 

3 



,yOllBOТl1 дію регуляторного акта n ... 
ВlfПSДКУ невжитrя таких дій Укр .. ' РИІІНЯТОГО З порушеннями, при цьому у 

81Нська асоціація . . . 
Вllа!),шена звертатися з відповідним ДІЯЧІВ грального БІзнесу була 

. и позовами до cvnv Так . . .. 
судовими РІшеннями, які набрали з .. .J "'v. , за позовами аСОЦІацІІ 
акти, зокрема: &КОнищ сили, скасовано аналогічні регуляторні 

- рішення Київської міської . 
Пор.dmtV розміщення заклад· ради вщ ~9.03.2006 Н!! 167/3258 «Про затвердження 

~'.J ІВ грального БІзнесу у м ки . ( v_·· 
апeJIJЩїйного господарського cv 17 1 О 2 . ЄВІ» постанова АИ.ІВського 

• .Jдy • . 006 Н!! 6/272-А); 
- РІшення Виконавчого комітету Че· ... N! 237/6 П РНlвеЦЬКОІ МІСЬКОЇ ради від 18.07.2006 р. 

!! ." p~ з~твердження Положения про порядок розміщення у 
М. ЧеРНІВЦЯХ об ЄКТІВ з надання послуг у сфеРІ· гр б·" ( . ального Ізнесу постанова 
господарського суду ЧеРНІвецької області від 23.10.2006 р. Н!! 6/180); 

- рішення Ч~рНігівської міської ради ,Дро правила розміщення та ytpимания 
гральних автомаТІВ на .Т~РИТО~~ї міста Чернігова" від 24.02.2006 р. (постанова 
господарського суду ЧеРНlГІВСЬКОІ області від 07.11.2006 р. Н!! 1/202); 

-: рішення Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської 
облаСТІ "Про визначення порядку розміщення закладів грального бізнесу у місті 
Вишневому" від 20.07.2006 р. (постанова господарського суду Київської області від 
22.02.2007 р. Н!! 402/19-06). 

У Броварської міської ради Київської області відсутні повноваження для 
регуmoвания питань, зазначених у Рimеииі, внаслідок чого, керуючись вимогами 
ст.ст. 27, 28, 36 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності", ст. 59 Закону України ,Дро місцеве самоврядуваиия в 
Украіні" просимо скасувати (зупинити) дію рішенlІВ Броварської міської ради 
Квівської області від 22.02.2007 р. Ке 254-17-05, вким затверджено Положеннв 
щодо особливостей розміщенви об'єкriв у сфері грального бізнесу та здійсненви 
іх діяльності ва території міста Бровари, вк такого, що ве відповідає засадам 
державної регуJlИТОРВОЇ політики Украіни та правовим актам вищої юридичної 
СDJlИ. 

Одночасно з цим, просимо письмово по~ід?~ ~соціацію про Рс:з>'льтати 
розгщцу цього звернення. Українська acoц~aц~ дІЯЧІВ грального БIЗН~СУ є 
Вaitчисельнimою галузевою професійною. аСОЦІацІЄЮ у сферІ ГP~HOГO БІЗнесу? 
Представляє в органах державної влади та МІсцевого самоврядування 1Нтер~си великОI 
кількості суб'єктів господарювання, і зацікавлена сам: У впор~аннl граль~ого 
бізнесу відповідно до чинного законоДавств&, а не иого знищеННІ, як це де1ИДе 

демонструє влада. 

До,nа"""к.. •• Б оварської міської ради Київської області від 22.02.2007 р. 
ММ" v КОП1J1 РlшенНJI Р 

}f! 254-17-05. 

Зповагою, 

Виконавчий директор 
А.Нестеренко 
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ІІРОКУРАТУРА УКРАІни. 

ПРОКУРАТУРАNUСТАБРОВАРИ 
киlвсысl� ОБЛАCn 

07401, м.Бровари, вул. КиївськІ, 137 тел.факс: 4-15-13 

Броварському міському голові 
Київської області 

1! О.fо;АитоиеиJCy в.о. 

На підставі ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» ввправтпо 
протести на рішеННJI Броварської міської ради: 

- від 21.09.06 N!! 98-08-05 <<Про виесеННJI змін до ріmеlПlJl Броварської 
міської ради від 20.07.06 N!! 45-06-05 «Про встановлеИНJI ставок єдиного 
податку для суб' єктів малого підпрИЄМНИЦТВ8»; 

- від 25.12.06 N!! 177-13-05 <<Про виесеННJI змін до рішеННJI Броварської 
міської ради від 20.07.06 N!! 45-06-05 <<Про встановлеИНJI ставок єдиного 
податку для суб'єктів малого підпрИЄМНИЦТВ8»; 

- від 22.02.07 N!! 254-17-05 <<Про врегуmoвaвиJI ДЇJшьвості у сфері 
гральвого бізнесу на території міста Броварю>. : 

Згідво зі ст. 42 Закону Украіни <d1po місцеве самоврядув8ВНJI в Україні» 
прошу винести протести ва розгляд чергової сесії Броварської міської ради. 

Про результати прошу повідомити прокуратуру міста Бровари. 

Додаток: протести ва 6-ти арк. 

Прокурор міста Бровари 

старший радиик JO її О.lІаджафов 
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