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РІШЕННЯ СЕСІЇ: ОПРИЛЮДНИТИ
ПРОЕКТИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

12 квітня відбулась чергова сесія міської ради VI скликання. На посаду першого
заступника міського голови затверджено Анатолія Вибрика.
Про необхідність скасування деяких регуляторних актів та про розгляд проектів
регуляторних актів інформував секретар міської ради Андрій Оверченко. Згідно з
відповідними рішеннями та на дотримання процедурних вимог законодавства ці
матеріали публікуються на стор. 2-8 газети.
Метою затвердженої програми «Чисте місто» є координація дій всіх гілок місцевої
влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що
сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів та обмеження їхнього шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище та здоров'я людини (інформував перший заступник міського
голови Анатолій Вибрик).
Про внесення змін до міського бюджету інформувала економіст Альона Лебедь, з
ряду земельних питань – заступник міського голови Микола Скалига і начальник
земельного відділу Сергій Сокур.
Поміж інших питань депутат Сергій Скалига акцентував увагу на доцільності
відпрацювання механізму відзначення (преміювання) учнів міських шкіл, які мають
значні досягнення, а також щодо заключення з господарями всіх домоволодінь договорів на утилізацію сухого побутового сміття. Депутат Олександр Зварич запропонував до вивчення ситуацію щодо забезпечення доступу громадян до рекреаційних
зон, зокрема до орендованих водойм, та необхідності очищення джерел. Ці питання
будуть розглянуті на наступних засіданнях.
Вів сесію міський голова Володимир Мирошник.
Олег ПОКАСЬ

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ СУХОГО СМІТТЯ
З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА
(з 10 години)

Дата
07 травня 2011 р.

Назва вулиць
Кірова, Пушкіна, Некрасова, О.Українського, Коцюбинського,
Желябова, Куйбишева, Енгельса, Карла Маркса, Крупської,
Р. Люксембург, Магазин «Продукти», Г.Чорнобиля

08 травня 2011 р.

Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Артема, Довженка,
Мічуріна, Постишева, Тургенєва, Котовського, пров.Садовий,
Шевченка, Грушевського

14 травня 2011 р.

Петровського, Доватора, пров. Гетьманський, вул.Гетьманська,
Трудова, Горького, Короленка, Водоп'янова, Гамарніка, Ватутіна,
Вільямса, Чапаєва

15 травня 2011 р.

Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, П.Орлика, Челюскіна
Фізкультурна, 8 Березня, Маресьєва, Театральна, Боженка,
Індустріальна, Маяковського, Г. Чорнобиля

21 травня 2011 р.

1 Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського,
Макаренка, Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова,
Корольова, М.Артеменка (Ордженікідзе), пров. Корольова

22 травня 2011 р.

Толстого, Радянська, Партизанська, О. Кошового, Ворошилова,
Свердлова, Г.Хасана, пров.Київський, С.Разіна, Шмідта, Лисенка,
Галана, Гулака-Артемовського, Франка, Нова

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад, та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Проміжні вибори депутатів міської ради
8 травня 2011 року
Відомість про зареєстрованих кандидатів у депутати Городищенської міської ради в одномандатних мажоритарних виборчих округах.
Округ № 11
Пров.Л.Українки, вул.Л.Українки,
вул.Дімітрова, вул.Добролюбова, вул.Гончара, вул.Семашка, вул.Громова, пров.Громова, вул.Корольова, пров.Корольова, вул.Жуковського, вул.Ломоносова, пров.Ломоносова, вул.М.Артеменка, вул.Гайдара.
Гудзь Сергій Вікторович, 10.1969 р.н.,
м.Городище, вул.Радянська,28 – від Городищенської районної організації Партії регіонів;
Однокоз Костянтин Іванович,
08.06.1970 р.н., м.Городище, вул.Черняховського,24 – від Городищенської районної
організації Української соціал-демократичної партії;
Дяченко Наталія Петрівна, 24.01.1967
р.н., м.Городище, вул.Островського,52 – від
Городищенської районної організації
політичної партії «Сильна Україна»;
Мельник Олександр Федорович,
06.03.1968 р.н., м.Городище, пров. Садовий,23 – від Городищенської міської первинної партійної організації ВО «Батьківщина»;
Орлов Василь Олексійович, 17.08.1960
р.н., м.Городище, вул. 1-гоТравня,73 – від
Городищенської районної організації Комуністичної партії України;
Колтуцький Віктор Ілліч, 24.10.1977
р.н., м.Городище, вул.Степова,14 – від Городищенської районної партійної організації
Всеукраїнського об´єднання «Свобода».

Округ № 14
Вул.О.Кошового, вул.Котляревського,
вул.Макаренка, вул.Правика, вул.Молодіжна, вул.Соціалістична, вул.Ворошилова,
вул.Партизанська, вул.Радянська, вул.Шевченка (№№ 53-103, 54-118), вул.1 Грудня.
Ге й ко В і т а л і й В ол од и м и р о в и ч ,
11.04.1973 р.н., м.Городище, вул.Радянська,66 – від Городищенської районної
організації Партії регіонів;
Акопян Лариса Петрівна, 27.03.1968
р.н., м.Городище, вул.Нова,40 А – від Городищенської районної організації Української
соціал-демократичної партії;
Дяченко Василь Олександрович,
07.06.1963 р.н., м.Городище, вул.Островського,52 – від Городищенської районної
організації політичної партії «Сильна Україна»;
Вінник Іван Михайлович, 13.03.1953
р.н., м.Городище, вул.Оржонікідзе,72 – від
Городищенської міської первинної партійної
організації ВО «Батьківщина»;
Близнюк Олекса Олексович, 30.10.1955
р.н., м.Городище, вул.Тургєнєва,77 – від Городищенської районної організації Політичної
партії «Нова політика»;
Тимошенко Ігор Вікторович, 10.03.1971
р.н., м.Городище, вул.Крупської,53 – від Городищенської районної партійної організації
Всеукраїнського об´єднання «Свобода».
Голова міської виборчої комісії
Г.В.Галич

До уваги керівників установ, організацій, підприємств, власників домоволодінь та інших
суб'єктів господарювання.
Рішенням виконавчого комітету міської ради у Городищі триває місячник благоустрою.
Згідно з Правилами благоустрою міста вам необхідно привести в належний естетичний та
санітарний стан закріплені за вами об'єкти та прилеглі до них території.
Пропонуємо всім городищенцям долучитися до проведення заходів, спрямованих на
поліпшення стану довкілля.
З метою виявлення бажаючих долучитися до участі в Регіональній Програмі будівництва
(придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, Городищенська міська рада пропонує всім
громадянам, які перебувають на квартирному обліку міськвиконкому, до 29.04.11 р. прибути в міську раду для підтвердження перебування на квартирному обліку та ознайомитись з
умовами Програми.

законодавству.
Прийняття запропонованого регуляторного акту
забезпечить вирішення проблем. Даний проект
відповідає принципам державної регуляторної
політики.
5. Вигоди та витрати.
1. Сфера інтересів підприємства.
Вигоди:
Від 14 квітня 2011 року
м.Городище
№87
1.
Опис проблеми.
- відновлення основних засобів;
Про розгляд проекту регуляторного акта «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення рідких
У місті в сфері надання комунальних послуг з виве- стабільна робота підприємства.
побутових відходів в м. Городищі».
зення рідких побутових відходів є комунальне підпр2.
Сфера інтересів споживачів.
иємство «Комунальник». Вивезення рідких побутових
Вигоди:
відходів проводиться трьома асенізаторними маши- отримання послуг з вивезення рідких побутових
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» (власні повноваження) ст. 28 Закону України “Про місцеве самовряду- нами
на базі автомобіля ГАЗ-53. Утримання цих автона належному рівні.
вання в Україні”, ст. 14, пунктом 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України машин та виробництво комунальних послуг відбува- відходів
Витрати:
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянувши проект регуля- ється за рахунок коштів сплачених споживачами
- збільшення витрат на оплату послуг.
послуг. На даний момент при наданні послуг по виве6.
Обгрунтування можливості досягнення
торного акту, виконавчий комітет Городищенської міської ради
зенню рідких побутових відходів склалася ситуація, цілей.
що діючі на даний час тарифи на відповідні послуги не
На дію цього регуляторного акта негативно
ВИРІШИВ:
забезпечують достатнього рівня отримання коштів на можуть вплинути такі зовнішні фактори, як значні
1. Доручити спеціалісту зі зв’язків з громадськістю Покасю О.М. здійснити заходи щодо оприлюднення про- відновлення основних засобів. Цей факт ставить під темпи інфляції, зміни в чинному законодавстві.
загрозу взагалі подальшу можливість вивезення
Можливість досягнення цілей є цілком реальною
екту регуляторного акту «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення рідких побутових відходів в м. Горо- рідких
побутових відходів.
у зв'язку з тим, що метою прийняття зазначеного
дищі», передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
Регулювання викликане необхідністю якісного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем.
надання послуг по вивезенню рідких побутових
7.
Терміни дії регуляторного акту.
діяльності».
Акт приймається на необмежений строк і буде
2. Після виконання вищезазначених заходів, проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги з виве- відходів. Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого підвищення якості експлуатації та технічного переглянутий у разі потреби.
зення рідких побутових відходів в м. Городищі» внести на затвердження виконавчого комітету Городищенської обслуговування
основних засобів, покращення показ8.
Показники результативності
міської ради згідно із чинним законодавством.
ників виробництва, можливості утримання у належДосліджуватись та вивчатись будуть такі показному стані виробничого обладнання.
ники:
3. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
2.
Цілі регулювання.
1.
Показник прибутковості чи збитковості
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Вибрика А.Б.
Прийняття даного рішення має на меті привести підприємства.
тарифи на послуги з вивезення рідких побутових
2.
Надходження до бюджетів усіх рівнів.
За дорученням виконкому міський голова
В.П. Мирошник
відходів, до рівня, що забезпечує:
3.
Рівень відшкодування тарифами витрат
утримання в належному стані засобів на послуги з вивезення рідких побутових відходів.
виробництва;
4.
Витрати на відновлення основних фондів.
ПРОЕКТ
забезпечення розвитку виробництва,
5.
Показники витрат та втрат ресурсів:
мації.
питоме споживання пально-мастильних
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першо- підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.
матеріалів;
го заступника міського голови Вибрика А.Б.
3.
Механізм регулювання.
втрати на автозапчастини.
Регуляторні цілі передбачається досягнути шля6.
Показники якості надання послуг:
За дорученням виконкому
хом прийняття запропонованого регуляторного акту.
кількість скарг на проблеми у забезпеВід ________2011 р. м.Городище
№_____
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник Рішення про тарифи на послуги з вивезення рідких ченні безперебійними послугами;
Про встановлення тарифів на послуги з вивезення рідких
побутових відходів буде єдиним процедурним докукількість скарг на проблеми витоку рідких
побутових відходів в м. Городищі.
ментом, відповідно до якого споживачами послуг побутових відходів;
Додаток до проекту рішення виконкому
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» (власні повноваженбуде проводитись нарахування плати на послуги з
кількість скарг стосовно неналежного
вивезення рідких побутових відходів.
обслуговування споживачів (тривалий термін розгляня) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
ТАРИФИ
4.
Альтернативи.
ду заяв, запитів, скарг, звернень по телефону, тощо).
Україні”, ст.14, пунктом 3 ст. 31 Закону України «Про житловона послуги з вивезення рідких побутових відходів
Серед
альтернативних
способів
досягнення
9.
Заходи з відстеження результативності.
комунальні послуги», враховуючи висновки Державної
цілей даного регуляторного акту є:
Базове дослідження: здійснюється відповідно до
інспекції з контролю за цінами в Черкаській області щодо роз- збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів за показниками результативності, які
рахунку економічно обгрунтованих планових витрат, з
діючих тарифів: дана альтернатива є неприйнятною, зазначені в попередньому розділі АРВ.
метою упорядкування тарифів на послуги з вивезення рідких
оскільки ситуація, що склалася, потребує негайного
Повторне дослідження: буде здійснено через рік
вирішення. В іншому випадку може виникнути після набрання чинності акту, але не пізніше, ніж
побутових відходів, виконавчий комітет міської ради
ймовірність порушення режиму надання послуг.
через два роки, за показниками результативності, які
ВИРІШИВ:
- відмова від регулювання тарифів на послуги з зазначені в попередньому розділі аналізу регулятор1. Встановити тарифи на послуги з вивезення рідких побувивезення рідких побутових відходів взагалі: дана аль- ного впливу.
тових відходів, згідно з додатком.
тернатива є неприйнятною -- не відповідає чинному
Перший заступник міського голови А.Б. Вибрик

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інфор-

Аналіз регуляторного впливу
до проекту регуляторного акту
«Про тарифи на послуги з
вивезення рідких побутових
відходів в м. Городищі»

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ
На виконання вимог Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою
одержання зауважень і пропозицій
від фізичних і юридичних осіб, їх
об’єднань оприлюднюється проект
рішення Городищенської міської
ради «Про затвердження «Правил
благоустрою міста Городища».

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у міській інформаційній
газеті «Городище».
З текстом проекту рішення та
аналізом його регуляторного впливу
всі бажаючі можуть ознайомитися
також у приміщенні Городищенської
міської ради.

Проект спрямований на врегулювання належного утримання та
раціонального використання території міста, організацію упорядкування
та охорони об’єктів благоустрою, а
також визначає комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення належного санітарного стану, чистоти
та порядку в місті.

Підставою для розробки проекту
є неврегульованість деяких питань
забезпечення більш комфортних і
безпечних умов проживання мешканців міста, дотримання загальнообов’язкових на території міста норм,
за порушення яких передбачена
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Зауваження та пропозиції до
Проекту рішення просимо надавати
в письмовій формі протягом
місяця з дня оприлюднення
проекту
регуляторного
акту
та
аналізу
регуляторного
впливу
за
адресою: 19500,
м.Городище, вул.Грушевського, 11
(Городищенська міська рада). Тел.
для звернень: 2-41-27.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ

ïðîåêòó ð³øåííÿ Ãîðîäèùåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Ãîðîäèùà”.
Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. No 308.
Назва регуляторного акта: рішення Городищенської міської
ради „Про затвердження Правил благоустрою міста Городища”.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом державного регулювання
Рішення розроблене у відповідності з вимогами Законів
України «Про благоустрій населених пунктів», «Про внесення
змін в деякі законодавчі акти України щодо сприяння будівництву» та «Про прискорений перегляд регуляторних актів,
прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», у зв’язку з надходженням скарг щодо порушень,
пов’язаних з благоустроєм міста, виникла необхідність розробки проекту рішення Городищенської міської ради „Про затвердження правил благоустрою міста Городища” в новій редакції.
Загальна проблема стану благоустрою в місті Городище,
покращення його санітарного стану є актуальною. Проведення даного регулювання доцільно в зв’язку з тим, що іншої
альтернативи рішення існуючих проблем не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної
мети – удосконалення механізму рішення питань пов’язаних
із благоустроєм, санітарним станом територій, забезпеченням
чистоти, порядку в місті Городище.
2. Визначення цілей правового регулювання
Основною ціллю регулювання Правил благоустрою міста
Городища є створення сприятливого середовища для життєдіяльності людини на території міста, що складається з захисту
довкілля, покращання санітарного стану та мікроклімату міста,
зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне
використання території міста, охорону об’єктів благоустрою,
забезпечення безпеки для користувачів об’єктів благоустрою,
покращення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та інше.
3. Визначення та оцінка всіх альтернативних способів
досягнення визначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу
Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:
1 варіант. Здійснення контролю за санітарним станом міста,
зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами
благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по
утриманню міст і населених пунктів.
Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, вулиць, доріг, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному
санітарно-технічному стані, запобігання паркування транспортних засобів на об’єктах благоустрою. Діючі норми та правила
певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої
права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, міській
громаді та окремим мешканцям міста.
Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил
благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також
недодержання правил щодо забезпечення порядку в містах та
інших населених пунктах.
2 варіант. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання міста у
належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.
Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є
методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою міста, оскільки такі дії можуть вчинюватися
виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефективною.
3 варіант. Постійне приведення території міста у належний
стан за рахунок коштів місцевого бюджету.
Вказаний спосіб не може бути прийнятим, оскільки він
не забезпечує відповідальне ставлення мешканців міста та
суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.
Місцевий бюджет не може забезпечити виконання благоустрою територій, ремонт об’єктів які є власністю фізичних та
юридичних осіб.
Забезпечення за кошти місцевого бюджету належного
утримання прилеглих територій до об’єктів та земельних ділянок що є власністю фізичних та юридичних осіб не є доцільним в зв’язку з тим, що прилеглі території використовуються
фізичними та юридичними особами для влаштування проїздів
для заїзду транспорту, тротуарів для потрапляння пішоходів на
території та об’єкти що належать суб’єктам господарювання,
парковок для паркування транспортних засобів, виконання
благоустрою та інших цілей.
Таким чином, перевага віддається закріпленню норм та
правил поведінки у сфері благоустрою території містаГородище, а саме прийняття Городищенською міською радою рішення
“Про затвердження Правил благоустрою міста Городища”. Перевагою обраного способу є створення вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища.
4. Опис механізмів, які пропонується застосувати для
розв’язання проблем, і відповідні заходи
Для розв’язання проблеми пропонується застосувати наступний механізм:
•
Розробка норм та правил поведінки у сфері благоустрою міста з забезпеченням прозорого процесу дій органів
місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб при
вирішенні питань з благоустрою;
• Забезпечення інформованості юридичних та фізичних
осіб щодо питань з благоустрою;

• Забезпечення контролю за виконанням механізму рішення питань, пов’язаних із благоустроєм, санітарним станом
територій;
Для забезпечення дії даного механізму пропонується застосувати наступні заходи:
• Забезпечити вільний доступ та участь у розробці проекту рішення Городищенської міської ради „Про затвердження
Правил благоустрою міста Городища” юридичних та фізичних
осіб, можливість надання пропозицій та участь в громадських
обговореннях;
• Опублікування проекту та затвердженого рішення
Городищеської міської ради „Про затвердження Правил
благоустрою міста Городища” в засобах масової інформації.
Організація та забезпечення органами місцевого самоврядування методичної допомоги фізичним та юридичним особам з
питань благоустрою, а саме розробка паспортів благоустрою та
консультації.
• Організація рейдів по перевірці дотримання суб’єктами
господарювання рішення Городищеської міської ради „Про затвердження Правил благоустрою міста Городища”. Притягнення винних осіб до відповідальності.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених
цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Даний акт мотивує юридичних та фізичних осіб виконувати
встановлені вимоги щодо благоустрою, санітарного стану територій, забезпеченню чистоти і порядку в місті.
За невиконання правил благоустрою винні особи притягуються до відповідальності, встановленої Кодексом України про
адміністративні правопорушення, відшкодовуватимуть збитки
та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.

• кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні
правопорушення за ст. 152 КУпАП;
• розміри надходжень коштів у бюджет міста від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися офіційні статистичні
дані.
Захід

Відповідальний за виконання

1.

Проведення аналізу щодо кількості скарг про порушення питань,
пов’язаних з благоустроєм, забезпеченням чистоти і порядку у місті

Виконком
міської ради

2.

Проведення аналізу щодо розмірів
витрачених коштів на утримання
об’єктів благоустрою комунальними
службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та
за власний рахунок;

Виконком
міської ради

3.

Проведення аналізу щодо кількості
укладених договорів про вивезення
сміття, відходів;

Виконком
міської ради

4.

Проведення аналізу щодо кількості
порушень правил благоустрою, які
обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні
правопорушення за ст. 152 КУпАП;

Виконком
міської ради

5.

Проведення аналізу щодо розмірів
надходжень коштів до міського бюджету від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

Виконком
міської ради

No
п/п

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта
Сфера
впливу

Вигоди

Витрати

Органи
місцевого
амоврядування

Поліпшення благоустрою, санітарного стану, забезпечення
чистоти і порядку в місті.
Створення умов сталого розвитку міста.
Збільшення надходження коштів
у бюджет міста від фінансових
санкцій за порушення правил
благоустрою.
Підвищення позитивного іміджу
влади в зв’язку з покращенням
благоустрою і санітарного стану
міста.

Витрати пов’язані
з підготовкою регуляторного акту
та з утриманням
відповідних служб
які наділені повноваженнями щодо
контролю за дотриманням Правил
благоустрою.

Юридичні
особи
та фізичні
особи підприємці

Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного стану та благоустрою
Упорядкування відносин між
суб’єктами;
Покращення умов для розвитку
бізнесу;
Гарантії збереження капіталовкладень в благоустрій;
Отримання можливості проведення земельних, будівельних
робіт, робіт з реконструкції, ремонтів, тощо.

Витрати на санітарне
очищення та благоустрій прилеглих та
закріплених територій.
Витрати пов’язані
з відновленням
благоустрою після
проведення земельних та інших робіт,
пов’язаних з тимчасовим порушенням
благоустрою міста.

Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного стану та благоустрою
території міста.
Отримання можливості проведення земельних, будівельних
робіт, робіт з реконструкції, ремонтів, тощо.

Витрати на санітарне
очищення та благоустрій прилеглих та
закріплених територій.
Витрати пов’язані
з відновленням
благоустрою після
проведення земельних та інших робіт,
пов’язаних з тимчасовим порушенням
благоустрою міста.

Населення

/

7. Строк дії акту
Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється необмежений, або до моменту виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого
регуляторного акта, до регуляторного акта будуть вноситись
відповідні коригування.
До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження
його результативності.
8. Показники результативності
Для відстеження результативності цього регуляторного
акта, виходячи з цілей державного регулювання, обрано такі
показники:
• кількість скарг пов’язаних з благоустроєм та санітарною
очисткою територій міста;
• кількість розроблених паспортів благоустрою;
• розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок
коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;
• кількості укладених договорів на вивезення сміття, відходів;

Відстеження результативності вказаного регуляторного акта
буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного
та періодичного відстежень.
Для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта планується використання вищевказаних
показників.
Базове відстеження буде проведено не пізніш як за місяць
після набрання чинності даного регуляторного акта.
Повторне відстеження буде здійснено через рік після
введення в дію регуляторного акта, за результатами якого
можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження, визначити оцінку досягнення даним актом
поставлених задач.
Періодичне відстеження планується здійснити один раз в
три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, з
метою вдосконалення регуляторного акту.
Відстеження результативності даного регуляторного акту
буде здійснюватись працівниками апарату Городищеської
міської ради.
Голова постійної комісії
з земельних питань та охорони
навколишнього природного
середовища

І.Г.Щибря
ПРОЕКТ

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від «___»_____ 2011 року

м.Городище

No

/VI

Про затвердження
«Правил благоустрою міста Городища»

Відповідно до п.44 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення відповідальності фізичних
та юридичних осіб за порушення вимог щодо благоустрою
території міста, забезпечення чистоти і належного санітарного
стану на виконання вимог Кодексу України про адміністративні
правопорушення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити “Правила благоустрою міста Городища” (додається).
2. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв’язків з громадськістю Покасю О.М. через засоби масової інформації
проінформувати населення, підприємства та організації міста
стосовно прийняття даного рішення.
3. Контроль за виконанням вищевказаного нормативноправового акту покласти на постійну комісію міської ради з
питань містобудування та житлово-комунального господарства
і на постійну комісію з земельних питань та охорони навколишнього природного середовища.
За дорученням сесії
Городищенський міський голова

В.П. Мирошник

ÏÐÀÂÈËÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ Ì²ÑÒÀ ÃÎÐÎÄÈÙÀ
1. Загальні положення.
1.1. Правила розроблені на основі законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій
населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги»,
Державних будівельних норм (ДБН), Правил користування
приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, Правил утримання зелених насаджень міст та
інших населених пунктів України, Правил прибирання та
утримання населених пунктів України, Правил з організації
збирання, перевезення, переробки та утилізації твердих
побутових відходів, а також з урахуванням специфіки м.
Городища, с. Набокова та структури житлово-комунального
господарства .
1.2. Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма
підприємствами, організаціями, установами та суб’єктами
господарювання, розташованими в адміністративних межах міста, незалежно від форми їх власності, громадянами
міста та с. Набокова.
1.3. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, службових осіб та керівників підприємств, організацій, установ.
1.4. Управління благоустроєм міста здійснюється виконкомом Городищенської міської ради.
1.5. Роботи з утримання, капітального та поточного
ремонтів об’єктів благоустрою (зеленого господарства,
проїжджої частини вулиць, вуличного освітлення та інше),
будівель і споруд комунальної власності міста ( житлові
будинки, громадські будівлі, міські цвинтарі, міське сміттєзвалище та ін.) виконують спеціалізовані підприємства незалежно від форм власності, визначені виконкомом.
1.6. Роботи з утримання, капітального та поточного
ремонтів об’єктів, будинків, будівель і споруд, які не відносяться до комунальної власності міста, виконують їх
власники або уповноважені власником особи. Мешканці
багатоквартирних будинків зобов’язані виконувати або
оплачувати роботи з утримання, капітального та поточного
ремонтів підвалів, технічних поверхів та покрівель.
1.7. Роботи з регулярного вивезення твердих побутових відходів виконують КП «Комунальник», підприємства,
організації та приватні підприємці, визначені виконкомом
міської ради. Графік вивезення твердих побутових відходів
погоджується з виконкомом.
1.8. Роботи з вивезення опалого листя, гілок, будівельних та великогабаритних відходів можуть виконувати
підприємства, юридичні та фізичні особи, які мають відповідну техніку, машини та механізми і відповідні договори з
підприємством, яке утримує міське сміттєзвалище.
1.9. Розпорядження, приписи, вказівки голови вуличного комітету (вуличкому) щодо дотримання норм громадського порядку, санітарії, благоустрою, що не суперечать
чинному законодавству, є обов’язковими для виконання
всіма громадянами, які проживають або тимчасово перебувають на закріпленій за вуличкомом території.
1.10. Вуличком обирається громадянами, що проживають на відповідній території, на зборах більшістю присутніх
на зборах.
Про час і місце проведення зборів ініціатор завчасно
повідомляє виконком та громадян, що проживають на
відповідній території. Результати виборів голови вуличного
комітету затверджуються на засіданні виконкому міської
ради.
1.11. Повноваження голови вуличного комітету можуть
бути припинені рішенням виконкому і тривають до затвердження нового голови вуличного комітету.
1.12. Основний обов’язок голови вуличного комітету
домагатися від всіх громадян, які проживають або тимчасово перебувають на відповідній території, та керівників,
розташованих на ній підприємств, установ, організацій,
дотримання Правил благоустрою міста.
1.13. Розпорядження, приписи, вказівки голови вуличного комітету можуть бути скасовані виконкомом міської
ради або оскаржені в суді.
2. Користування зеленими насадженнями та їх збереження.
2.1. Порядок надання в користування та вилучення
земель визначається Земельним кодексом України.
2.2. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:
- щодо насаджень, які відносяться до комунальної
власності – на КП «Комунальник» та бригаду міської ради
з благоустрою, у випадку інших форм власності на землевласників і землекористувачів;
- на вулицях перед будівлями до проїжджої частини
всередині квартальних насаджень – на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, об`єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ), а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані у житлових районах;
- на територіях підприємств, а також на прилеглих
до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;
- на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на керівників організацій,
яким відведені земельні ділянки, та керівників будівельних
організацій;
- на пустирях, берегах водоймищ та річок – на керівників прилеглих підприємств із врахуванням особливого
режиму їх використання відповідно до ст.88, 89 Водного
Кодексу України згідно з рішенням органів місцевого самоврядування;
- на земельних ділянках та прилеглих до них територіях
– на їх власників та користувачів.
2.3. До обов’язків власників і користувачів міських
зелених насаджень входить
забезпечення збереження
насаджень, квітників, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до цих Правил.
2.4. Керівники підприємств, які на своєму балансі
мають парки, лісопарки, зобов’язані забезпечити охорону
і захист диких звірів та птахів, а також проведення біотехнічних заходів для створення оптимальних умов їх мешкання
та розмноження.
2.5. За межами власних земельних ділянок забороняється:
- складувати будь-які матеріали;
- влаштовувати звалища сміття;
- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
- розташовувати стоянки для всіх транспортних засобів
без дозволу міської ради та затвердженого проекту;
- будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для
торгівлі, розміщення малих форм архітектури та ін. без погодження з відділом архітектури та містобудування РДА і
виконкомом міської ради;
- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту на
газонах біля дерев та живоплотів;
- ходити, влаштовувати ігри на газонах;
- випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та
порушувати інші правила протипожежної безпеки;
- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки
для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
- добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи,
наносити механічні пошкодження;
- рвати квіти і ламати дерева та чагарники;
- знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;
- засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати
на них загати.
2.6. Порядок видалення дерев та кущів.
2.6.1. Видалення зелених насаджень в адмінмежах
Городища здійснюється за рішенням виконавчого комітету
міської ради (далі виконкому) на підставі ордера.

2.6.2. Підставою для прийняття рішення виконкомом
є заява юридичної чи фізичної особи (далі заявник) про видалення зелених насаджень.
Комісія виконкому визначає стан зелених насаджень
і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають
видаленню. Акт складається у чотирьох примірниках і подається на погодження з територіальним органом Мінприроди. Три примірники погодженого акта повертаються
комісії, по одному з них передається власнику (користувачу)
земельної ділянки і заявнику.
Голова комісії готує проект рішення виконкому про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про
кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.
Виконком приймає рішення про видалення зелених
насаджень і видає заявнику копію рішення для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають
видаленню.
2.6.3. Ордер на видалення зелених насаджень виконком видає не пізніше наступного робочого дня після
подання заявником документа про сплату відновної
вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
2.6.4. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:
- знесення аварійних і сухостійних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не
більшим 5 сантиметрів;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах
населеного пункту;
- відновлення світлового режиму в житловому
приміщенні, що затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в
охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи
енергопостачання, мережі водо-,теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
- провадження господарської діяльності на території
розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
-ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та
надзвичайної ситуації.
2.6.5. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха,
аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан
зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи
майну громадян або юридичних осіб, видалення зелених
насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження.
2.6.6. Видалення зелених насаджень на кладовищі
здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати
їх відновної вартості.
2.6.7. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.
2.6.8. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому
порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час
передачі такої ділянки у власність відповідної особи.
2.6.9. Обрізка гілок дерев та кущів, які погіршують видимість на перехрестях доріг, звисають над тротуарами,
дорогами або знаходяться безпосередньо біля лінії електромереж, здійснюється власниками або користувачами
земельних ділянок, на яких ростуть ці насадження.
2.6.10. Обрізку насаджень, перерахованих у п. 2.6.9.
можуть здійснювати бригада міської ради з благоустрою,
працівники КП «Комунальник» або спеціалізована бригада
РЕМ.
3. Благоустрій міста
Усі державні, приватні, громадські організації, установи, підприємства, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, а також орендарі, індивідуальні
забудовники та власники будинків зобов’язані:
3.1. Підтримувати в належному стані будинки, споруди, дитячі і спортивні майданчики, парки, сквери, пляжі
та інші об’єкти.
3.2. Проводити своєчасно капітальний і поточний
ремонти.
3.3. При виконанні будівельних і ремонтно-будівельних робіт огороджувати будівельні майданчики охайними
огорожами або типовими інвентарними щитами. При виконанні цих робіт службові особи зобов’язані не допускати
забруднення території, прилеглої до будівельного майданчика. Будівельне сміття і ґрунт вивозити з будівельних
майданчиків регулярно. Механізми і матеріали вивозити
негайно після того, як відпаде потреба в них. Ґрунт з територій підприємств, будівельних майданчиків і будинковолодінь вивозити і звалювати тільки у відведених виконкомом
міської ради місцях.
3.4. На території Городища міською радою встановлюється режим забудови та іншого використання земель,
визначених для містобудівних потреб.
3.5. Місцеві правила забудови розробляються та
затверджуються міською радою і є обов’язковими для
суб’єктів містобудування в адмінмежах міста.
3.6. Фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об’єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на правах власності чи користування, зобов’язані отримати від виконавчого комітету міської
ради дозвіл на будівництво.
3.7. Дозвіл на будівництво надається на підставі комплексного висновку.
Комплексний висновок і проект рішення про дозвіл на
будівництво готуються уповноваженим органом з питань
містобудування та архітектури протягом місяця від дня
звернення зацікавленої особи. Тривалість будівництва не
може перевищувати термін, визначений у дозволі на спорудження об’єкту містобудування.
3.7.1. Забороняється встановлення суцільної огорожі
земельних ділянок розташованих на розі вулиць ближче 5м
до точки перетину червоних ліній.
3.8. Будівництво кіосків, палаток, ларків, павільйонів,
входів у приміщення, меморіальних дошок, малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності,
балконів, веранд, дитячих і спортивних майданчиків,
установка малих архітектурних форм, рекламоносіїв проводиться на підставі затвердженого проекту та дозволу на
будівельні роботи. Ремонт підземних споруд, інженерних
мереж шляхів, пов’язаний з розкриттям ґрунту, виконується
тільки на підставі дозволу на виконання земляних робіт, виданого виконкомом міської ради.
3.8.1. Забороняється проведення земляних робіт
(глибше 40см.) без відповідного дозволу в охоронній зоні
підземних інженерних мереж та за межами ділянок які знаходяться у власності або у користуванні.
3.9. Усі елементи зовнішнього благоустрою, порушені
при виконанні будівельних чи ремонтних робіт, повинні
бути відновлені у п’ятиденний строк після їх закінчення і
здані підприємствам, які утримують їх.
3.10. У разі проведення ремонтно-будівельних робіт
допускається тимчасове складування будівельних матеріалів на прилеглій території, але не довше одного місяця.
Якщо після закінчення вказаного терміну та попередження депутата міської ради, представника виконкому
міської ради або голови вуличного комітету виконавець
ремонтно-будівельних робіт не забере матеріали з прилеглої території, вони можуть бути вилучені комунальним підприємством без відшкодування їхньої вартості. Прибирання
прилеглої території, транспортування та навантажувальні
роботи оплачує власник будівельних матеріалів. Комунальне підприємство оприбутковує будівельні матеріали та
використовує їх для потреб міста або реалізовує в установленому порядку.
3.11. Розклеювання газет, плакатів, афіш, різних оголошень і реклами дозволяється тільки на спеціально призначених для цього щитах чи рекламних тумбах з дозволу власника рекламних щитів і рекламних тумб згідно з правилами
розміщення реклами.

3.12. Власники багатоквартирних і індивідуальних житлових, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд зобов’язані слідкувати за їх технічним станом,
зовнішнім виглядом у цілому і окремих частин балконів,
покрівель, водостічних труб, дверей, огорож і т.д. у найкоротший строк усувати пошкодження, своєчасно очищати
покрівлі від снігу та льоду.
3.13. На фасаді кожного будинку повинні бути встановлені таблички з назвами вулиць, провулків і номери
будинків.
3.14. При вході в житлові багатоквартирні будинки повинні бути встановлені такі покажчики: нумерації під’їздів
і квартир, покажчик з телефонами невідкладної медичної
допомоги, міліції, пожежної охорони, аварійних служб.
3.15. Виносна торгівля.
3.15.1. Виносна торгівля дозволена в спеціально відведених місцях при дотриманні санітарно-гігієнічних вимог:
- біля входу на центральний ринок, біля стадіону
«Цукровик», біля «Універмагу» – квітами, по вул. Героїв
Чорнобиля (біля маслозаводу) та на привокзальній площі
– дровами, в інших місцях, визначених виконкомом міської
ради
- в дні проведення ярмарок та під час масових заходів
у місцях, визначених виконкомом міської ради.
3.15.2. Забороняється виносна торгівля без відповідного дозволу виконавчого комітету та сплати збору за
здійснення такої торгівлі.
3.15.3. Виносна торгівля ритуальними товарами (вінки,
домовини) та їх зовнішня реклама заборонена. Під час поминальних днів (протягом двох тижнів після Великодня) допускається виносна торгівля вінками у відведених місцях.
3.16. Власники квартир у багатоквартирних будинках
зобов’язані заключати договір на регулярне вивезення
твердих побутових відходів з одним із суб’єктів, визначених
виконкомом міської ради згідно з п.1.7.
4. Утримання і прибирання вулиць та територій дворів.
4.1. Підприємства, організації і установи, незалежно
від їх відомчого підпорядкування, а також власники і орендарі будинків зобов’язані своєчасно з урахуванням пори
року, прибирати території закріплені за ними, подвір’я,
ділянки, що знаходяться в їхньому володінні, утримувати їх
у чистоті, а також забезпечувати своєчасну підрізку дерев,
кущів, гілля яких низько нависає над тротуарами та місцями
загального користування. Забезпечувати пропуск води (водовідведення) з вулиць та сусідніх ділянок. Взимку прибирати сніг, зрубувати лід, посипати піском, влітку підмітати,
поливати водою вулиці, тротуари, а також своєчасно косити
траву і буряни на земельних ділянках які знаходяться у користуванні чи на праві власності та на прилеглій до них території, очищати дахи, урни, вивозити нечистоти із вигрібних
ям будинковолодінь, сміття із сміттєзбірників у спеціально
відведені місця та виконувати всі санітарні норми і правила
при виконанні зазначених робіт. Щодня наводити належний
санітарний порядок на прилеглій території.
Власники або користувачі земельних ділянок,
житлових будинків, господарських будівель і споруд повині
утримувати їх в належному стані у відповідності з Правилами благоустрою та іншими нормативно-правовими актами,
навіть у тому разі, якщо вони тимчасово їх не використовують, або не проживають у м.Городищі (Набокове).
Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених територій організацій, підприємств та установ міста до проїжджої
частини доріг.
При відсутності з будь-якого боку об’єктів і споруд
інших суб’єктів господарювання межа прилеглої території
визначається на відстані 50 м від огорожі підприємства,
організації, установи.
Межами прилеглих територій до кіосків, павільйонів,
лотків визначається ділянка в радіусі 10 метрів від кутів
споруди.
Межі закріплених додаткових територій та об’єктів загального користування визначаються міськвиконкомом.
4.2. Керівникам підприємств, організацій, закладів
(незалежно від форм власності), головам правлінь садових
та гаражних товариств, власникам приватних будівель організовувати роботу з систематичного і своєчасного знищення
бур’янів та об’єктів рослинного карантину, зокрема амброзії
полинолистої, на прилеглих та закріплених територіях.
4.3. З метою знищення шкідливих гризунів і комах в
приміщеннях і на прилеглих територіях щорічно укладати
договори із спеціалізованими підприємствами на проведення дератизаційних робіт.
4.4. Відповідальність за утримання і прибирання проїжджої частини вулиць міської комунальної власності та зливової каналізації міста покладається на КП «Комунальник».
4.5. Замовник робіт, під час яких пошкоджено тверде
покриття дороги, за власний кошт відновлює його протягом
тижня.
4.6. Відповідальність за утримання та санітарний
стан міського сміттєзвалища покладається на КП «Комунальник».
4.7. Відповідальність за утримання та санітарний стан
контейнерів для твердих побутових відходів та контейнерних майданчиків, розташованих у приватному секторі та
житловому фонді міста, покладається на власників.
4.8. КП «Комунальник» забезпечує миття та дезінфекцію контейнерів для твердих побутових відходів за рахунок
власників контейнерів.
4.9. Організації та приватні підприємці, які регулярно
(згідно з п. 1.7 Правил) вивозять тверді побутові відходи,
зобов’язані укладати договір:
- на приймання та переробку твердих побутових відходів;
- на миття та дезінфекцію контейнерів та спеціалізованої техніки.
4.10. Власники будинків приватного сектора міста,
приватні підприємці, а також підприємства, установи,
організації, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування зобов’язані укласти договори на вивезення
твердих побутових відходів із КП «Комунальник» або з
іншими організаціями чи приватними підприємцями, визначеними виконкомом міської ради згідно з п.1.7 Правил
благоустрою.
4.11. Вивезення будівельних та негабаритних відходів,
які виникли в результаті будівництва або реконструкції
квартир, будинків та споруд, здійснюється за рахунок замовника цих робіт.
4.12 На території будинковолодінь повинні бути
встановлені дворові контейнери для твердих побутових
відходів.
4.13. Під дворовими контейнерами повинні бути влаштовані рівні водонепроникні (бетонні або асфальтовані)
майданчики, які огороджуються живоплотом.
4.14. Контейнери розміщують на майданчиках, віддалених від багатоквартирних житлових будинків, дитячих
закладів та місць відпочинку на відстані не менше 20 та не
більше 100м.
4.15. Строк зберігання сміття у дворових контейнерах
повинен бути не більшим чотирьох діб.
4.16. Сміттєзбірники, сміттєпроводи, сміттєкамери
регулярно в літній час необхідно піддавати санітарній обробці.
4.17. Вилучення відходів із будинковолодінь проводиться за схемою санітарного очищення міста, яка погоджується з органами держсаннагляду і затверджується
виконкомом міської ради.
4.18. Біля входів у приміщення підприємств, установ,
багатоквартирних житлових будинків, відкритих павільйонів та кіосків, магазинів, барів, кафе, ресторанів, офісів, на
вокзалах, ринках та місцях вуличної торгівлі в обов’язковому порядку повинні бути встановлені урни для сміття. Відповідальність за своєчасне встановлення і прибирання урн
покладається на власників об’єктів.
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4.19. Працівники виносної торгівлі зобов’язані прибирати свої робочі місця та прилеглу територію на відстані 10
м та забезпечити наявність тимчасових сміттєзбірників.
4.20. Власники та землекористувачі земельних ділянок
повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких
власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок
завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо), при
встановленні вбиралень, сараїв, загонів для птиці та худоби,
інших споруд, зобовязані суворо дотримуватися санітарноепідемологічних норм та правил забудови.
4.21. Керівники установ, організацій, підприємств,
приватні власники, споруди яких розташовані в центральній
частині міста (вул. Миру, від вул. Гулака-Артемовського до
кінця, площа Миру, вул. Об’їзна, вул. Героїв Чорнобиля,
вул. Гагаріна, вул. Проектна, вул. Грушевського від початку
до вул. Кірова, вул. 1 Травня від початку до вул. Желябова,
привокзальна площа) зобов’язані організувати:
- освітлення фасадів та прилеглої частини тротуару
(допускається шляхом розташування на фасаді світлової
реклами);
- заключення договору з міською радою на прибирання прилеглої території;
- заключення договору з одним із визначених у п.1.7.
суб’єктом господарювання щодо вивезення твердих побутових відходів;
- сприяння благоустрою прилеглої території та ремонту
тротуару біля своєї земельної ділянки.
4.22. Забороняється:
4.22.1. Смітити на вулицях, у парках, скверах, інших
місцях.
4.22.2 Викидати сміття, витрушувати килими та інше із
вікон та балконів.
4.22.3 Використовувати малі архітектурні форми не за
призначенням.
4.22.4. Викидати сміття і відходи у не відведених спеціально для цих цілей місцях, мити транспортні засоби в дворах багатоквартирних будинків, біля річок, ставків та інших
природних водоймищ.
4.22.5. Випасати птицю і худобу в зонах відпочинку населення, на прибудинкових територіях багатоповерхових
будинків, в районах джерел питного водопостачання.
4.22.6. Розклеювати газети, оголошення, плакати в не
відведених для цього місцях.
4.22.7. Складати і зберігати у не відведених для цього
місцях товари, тару та інші вантажі.
4.22.8. Утримання на балконах і лоджіях багатоквартирних будинків тварин, птиці і бджіл.
4.22.9. Виводити собак із квартир на вулиці, на прогулянку до спеціально виділених майданчиків без коротких
повідків та намордників, громадянами в нетверезому стані.
4.22.10. Забруднення собаками, котами та іншими
тваринами і птахами сходових клітин, дворів, вулиць, газонів та інше.
4.22.11. Утримання собак та котів у місцях загального
користування (коридорах, східцевих майданчиках, горищах, підвалах).
4.22.12. Вигулювати собак та інших тварин на територіях лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних закладів, шкіл, оздоровчих закладів, ринків, парків, пляжів.
4.22.13. Приводити собак у приміщення магазинів,
аптек, їдалень, спортивних майданчиків та інших місць
загального користування громадян,
4.22.14. Засмічення та загромадження місць загального користування (в тому числі запльовування, куріння та
викидання недопалків, лушпиння, паперів і т.д.).
4.22.15. Спалювання поліетилену, ПЕТ-пляшок та інших
штучних матеріалів, а також опалого лисття, трави, стерні,
бур’яну (крім карантинного) на території міста.
4.22.16. На території житлових районів, лікарень, на
вулицях, у багатоквартирних будинках та гуртожитках з
22.00 до 8.00 (під час дії літнього часу з 23.00 до 8.00) забороняється шуміти, кричати, співати, грати на музичних
інструментах, вмикати звуковідтворюючу апаратуру, виконувати роботи та здійснювати інші дії, які порушують
спокій громадян, крім випадків, які будуть визначатися
окремими рішеннями виконкому міської ради. Режим
роботи закладів дозвіля (проведення дискотек, вечорів та
інше) обмежити 23.00год.
4.22.17. Проводити будь-яку діяльність на цвинтарях,
не пов’язану із вшануванням пам’яті покійних та благоустроєм. Перебування на цвинтарях в нічний час.
4.22.18 Засипати канави, призначені для стоку дощових та паводкових вод (особливо вздовж доріг), на узбіччях.
Ця вимога стосується і канав, які проходять через земельні
ділянки, що перебувають у приватній власності.
4.22.19. Організовувати та проводити виробничу діяльність у житлових будинках.
4.22.20. Проїзд (у тому числі велосипедами) та стоянка
автотранспортних засобів на тротуарах, клумбах, газонах,
парках, скверах, крім спеціально відведених місць. Ходити
по клумбах та газонах.
4.22.21. Водозабір води із центрального водогону для
поливу городів, газонів, присадибних ділянок.
5. Режим роботи.
Режим роботи торгівельних, розважальних, спортивних, виробничих закладів, закладів культури, харчування,
сфери надання послуг, розташованих в адмінмежах Городищенської міської ради, незалежно від форми власності
та підпорядкування погоджується з міськвиконкомом.
Якщо діяльність означених установ не відповідає вимогам
Законодавства України або Правил благоустрою та при наявності скарг громадян міськвиконком може встановлювати
обмеження режиму роботи цих об’єктів .
6. Санітарний день.
6.1. Окремим рішенням виконкому міської ради встановлено щотижневий санітарний день для прибирання
території міста п’ятниця.
6.2. Щоп’ятниці керівникам підприємств, установ,
організацій, приватним підприємцям організовувати прибирання прилеглих територій.
7. Відповідальність за порушення.
7.1. За порушення Правил благоустрою передбачена
відповідальність за статтями 82, 82-4, 104, 105, 141, 142,
152, 153, ч.1 ст. 154, ст.155, ст.159, ст.160, ч.1 ст.182, 185-1
Кодексу України про адміністративні правопорушення»
(див. додаток 1).
7.2. Протоколи про адміністративні правопорушення,
передбачені вказаними статтями, мають право складати
посадові особи, уповноважені на те виконавчим комітетом
Городищенської міської ради та інші особи, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
8. Рекомендації щодо поліпшення благоустрою.
8.1. Рекомендується:
- зі сторони вулиці садити декоративні дерева та влаштовувати квітники;
- в разі відсутності вуличного освітлення освітлювати
частину вулиці навпроти своєї земельної ділянки від власної
електромережі за власний рахунок.
8.2. Не рекомендується:
- будувати на присадибних ділянках зі сторони вулиці
суцільні паркани вище 1,5 м;
- складувати на своїх земельних ділянках будівельні
матеріали зі сторони вулиці;
- споруджувати зі сторони вулиці огорожі та загороди,
тимчасові приміщення для зберігання палива або утримання домашніх тварин.
- рекламувати тютюнові, алкогольні та слабоалкогольні вироби.
8.3. Недотримання рекомендацій не передбачає
адміністративної відповідальності, а їх виконання буде заохочуватись.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ
ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх
об’єднань оприлюднюється проект рішення Городищенської міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Городище та села Набоків».
Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у міській інформаційній газеті «Городище».
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Городищенської міської ради.
Регуляторний акт встановлює нормативну грошову оцінку землі міста Городище та с.Набоків з
метою сприяння забезпеченню та організації сплати земельного податку та орендної плати за землю
суб’єктами господарювання до бюджету. Впровадження регуляторного акту дозволить: ефективно
використовувати земельні ділянки за цільовим признеченням; збільшити надходження до міського
бюджету.
Проблема, що вирішується – визначення на законних підставах розміру плати за землю юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, які розташовані на території Городище та с.Набоків.
Проблема є дуже важливою, бо розмір нормативної грошової оцінки впливає на надходження до
міського бюджету.
Зауваження та пропозиції до Проекту рішення просимо надавати в письмовій формі протягом
місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу за адресою:
19500, м.Городище, вул.Грушевського,11 (Городищенська міська рада). Тел. для звернень: 2-41-27.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ

ïðîåêòó ð³øåííÿ Ãîðîäèùåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
„Ïðî çàòâåðäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç
íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Ãîðîäèùå
òà ñåëà Íàáîê³â”
1. Визначення проблеми, яку перебдачається розв’язати.
Проблема визначення на законних підставах розміру плати за землю юридичними та фізичними
особами за земельні ділянки, розташовані на території міста Городище та с.Набоків. Проблема є дуже
важливою, бо розмір нормативної грошової оцінки впливає на надходження до міського бюджету.
Підставою для здійснення регулювання зазначеного питання є: пункт 34 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 33, 40, 81 та пункт 12 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України, Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування». Відповідно до вищевказаних законодавчих актів проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.
2. Визначення цілей правового регулювання.
Метою регулювання є затвердження нормативної грошової оцінки землі міста Городище та
с.Нобоків, а також збільшення надходжень до міського бюджету від плати за землю.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Враховуючи вимоги Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих
органами та посадовими особами місцевого самоврядування», альтернатив зазначеному Положенню немає.
4. Механізм, що пропонується для розв’язання проблеми:
Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом створення умов для економічного регулювання земельних відносин. Регуляторний акт встановлює нормативну грошову оцінку землі міста
Городище та с.Набоків з метою сприяння забезпеченню та організації сплати земельного податку та
орендної плати за землю суб’єктами господарювання до бюджету. Впровадження регуляторного акту
дозволить: ефективно використовувати земельні ділянки за цільовим признеченням; збільшити надходження до міського бюджету.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Перевагою в обгрунтуванні можливості досягення цілей є здійснення нарахування земельного
податку та орендної плати за землю господарюючим суб’єктам за кожну земельну ділянку, виходячи
з її цільового призначення та функціонального використання. Визначення обсягу витрат, пов’язаних
зі сплатою за землю та при купівлі-продажу земельної ділянки, в ході своєї господарської діяльності.
Недоліками є витрати землекористувачів, пов’язані з користуванням земельними ділянками, що
можуть впливати на ціноутворення товарів, робіт чи послуг. Прийняття вище зазначеного рішення
передбачає досягнення мети, що спричинить збільшення надходжень до міського бюджету від плати
за землю. Контроль за дотриманням вимог регуляторного акту здійснюватиметься відповідно до
чинного законодавства.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.
В результаті прийняття запропонованого регуляторного акту затверджена нормативна грошова
оцінка землі буде мати позитивний вплив на ефективне використання землі на території міста. З прийняттям даного рішення створюються умови для економічного регулювання земельних відносин при
передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначенні ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості
основних засобів виробництва та здійснюються надходження від плати за землю в строки, визначені
чинним законодавством. Введення в дію нормативної грошової оцінки землі позитивно відобразиться на надходженнях до міського бюджету.
З прийняттям регуляторного акту юридичні та фізичні особи, як суб’єкти господарювання, мають
законні підстави для обчислення розміру плати за земельні ділянки до міського бюджету та врахуванні нормативної грошової оцінки землі при здійсненні цивільно правових угод.
7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього
змін або його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.
8. Показники результативності акту.
Показники результативності даного регуляторного акту це – розмір надходжень від плати за землю; кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення; рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення; ефективне використання земельних
ділянок за цільовим призначенням.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акту.
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом аналізу надходжень до міського бюджету з плати за землю. Стосовно даного регуляторного акту послідовно
здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання
статистичних та аналітичних даних.
Голова постійної комісії з земельних питань та охорони
навколишнього природного середовища

І.Г.Щибря

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ

На виконання вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з
метою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект рішення Городищенської
міської ради «Про затвердження «Положення
про оренду майна та методики розрахунку
плати за оренду майна».
Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у міській
інформаційній газеті «Городище».
З текстом проекту рішення та аналізом
його регуляторного впливу всі бажаючі мо-

жуть ознайомитися також у приміщенні Городищенської міської ради.
Проект спрямований на вирішення питань які, полягають у врегулюванні процедури
передачі в оренду комунального майна, а також у встановленні порядку надання дозволів
комунальним підприємствам, установам та
організаціям на укладання договорів оренди
нерухомого майна та індивідуально визначеного майна, у забезпеченні виконання орендарями зобов’язань щодо своєчасної оплати
за оренду та вдосконалення процедури здійснення орендарями невід’ємних поліпшень.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ
ÏÐÎÅÊÒÓ Ð²ØÅÍÍß ÃÎÐÎÄÈÙÅÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
„ÏÐÎ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÎÐÅÍÄÓ ÌÀÉÍÀ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈÊÈ
ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ ÏËÀÒÈ ÇÀ ÎÐÅÍÄÓ ÌÀÉÍÀ”

Городищенською міською радою розроблено проект рішення „Про затвердження
Положення про оренду майна та методики
розрахунку плати за оренду майна” (далі
Положення).
1. Визначення проблеми, яку перебдачається розв’язати.
З метою приведення діючого Положення
про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади
міста, затвердженого рішенням міської ради
від 12.12.08 No27-41/V у відповідність до вимог чинного законодавства (Господарський
кодекс України, Бюджетний кодекс України,
Закони України „Про засади державної регуляторної політики”,”Про оренду державного
та комунального майна”, «Про прискорений
перегляд регуляторних актів, прийнятих
органами та посадовими особами місцевого
самоврядування»), яке встановлює єдині
організаційні і правові засади використання
комунального майна шляхом передачі його в
оренду, виникла необхідність перезатвердити
Положення.
Проблеми, які планується розв’язати
шляхом розробки та затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади
міста, полягають у врегулюванні процедури
передачі в оренду комунального майна, а також у встановленні порядку надання дозволів
комунальним підприємствам, установам та
організаціям на укладання договорів оренди
нерухомого майна та індивідуально визначеного майна, у забезпеченні виконання
орендарями зобов’язань щодо своєчасної
оплати за оренду та вдосконалення процедури здійснення орендарями невід’ємних
поліпшень.
2. Цілі прийняття цього Положення.
Метою прийняття зазначеного проекту
рішення є установлення економічно виправ-

даних і обґрунтованих розмірів орендної
плати, досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо збільшення доходів від оренди
комунального майна, орендарів стосовно
можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої
діяльності.
3. Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення визначених цілей.
Враховуючи вимоги Закону України «Про
прискорений перегляд регуляторних актів,
прийнятих органами та посадовими особами
місцевого самоврядування», альтернатив зазначеному Положенню немає.
4. Механізм, що пропонується для
розв’язання проблеми:
Вказані проблеми планується розв’язати
шляхом прийняття рішення міської ради ”Про
затвердження Положення про оренду майна, та методики розрахунку плати за оренду
майна ”.
5. Можливість досягнення визначених
цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Впровадження цього регуляторного акту
надасть можливості:
- упорядкувати процес передачі в оренду комунального майна;
- здійснювати належний контроль та облік передачі майна в оренду;
- ефективно використовувати вільні
площі;
- вдосконалити процедуру надання дозволів на проведення орендарями
Невід’ємних поліпшень..
6. Очікувані результати від прийняття
регуляторного акта.
Очікуваними результатами прийняття
запропонованого регуляторного акту, можуть
бути:
- впорядкування, простота та прозорість
процедури передачі в оренду об’єктів комунальної власності;

/VI

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Городище та села Набоків.
Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України
“Про плату за землю”, Закону України “Про оцінку земель”, Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»,
постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.95р. No213 “Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” та No783 від 15.05.00р “Про
проведення індексації грошової оцінки земель”, наказу Держкомзему України”, згідно з “Порядком
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”,
розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Городище та села
Набоків, виконану ДП “Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Городище та села Набоків Городищенської міської ради Городищенського району Черкаської області з залишити в дії:
1.1.
Схему земельно-оціночної структуризації міста Городище та с.Набоків згідно з додатком
1.
1.2.
Середню базову вартість одного квадратного метра землі по м.Городище 8,66грн. та
с.Набоків 3,34грн.
1.3.
Нормативну грошову оцінку земель м.Городище та с.Набоків згідно з додатком 2.
1.4.
Нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в межах
м.Городище та с.Набоків згідно з додатком 3.
1.5.
Локальні коефіцієнти, які характеризують місце розташування земельної ділянки м.Городище, згідно з додатком 4.
2. Головному бухгалтеру міської ради (Трохименко Л.А.) та спеціалісту з правових питань (Гаврилюк В.В.) забезпечити застосування нормативної грошової оцінки земель м.Городище та села Набоків згідно з п. 1 даного рішення при підготовці нових договорів оренди землі та перегляді вартості
орендної плати в усіх раніше укладених договорах оренди.
3. Заступнику міського голови Скализі М.І. передати примірник матеріалів нормативної грошової оцінки земель м.Городище та села Набоків до управління земельних ресурсів Городищенського
району, яким ведеться Державний фонд документації із землеустрою м.Городище та с.Набоків.
4. Встановити, що матеріали нормативної грошової оцінки земель м.Городище та села Набоків:
4.1.
Належать до комунальної власності територіальної громади міста.
4.2.
Підлягають зберіганню згідно з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від
27.11.98 No1983.
5. Акти органів місцевого самоврядування, прийняті до набрання чинності цього рішення, діють
у частині, що не суперечить цьому рішенню та чинному законодавству.
6. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв’язків з громадськістю Покасю О.М. через засоби масової інформації проінформувати населення, підприємства та організації міста стосовно прийняття
даного рішення.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Скалигу М.І. та постійну комісію із земельних питань.
За дорученням сесії Городищенський міський голова

В.П. Мирошник

- вдосконалення порядку
надання
дозволів на проведення невід’ємних поліпшень;
- збільшення надходжень від оренди
до міського бюджету через прийняття нових
орендних ставок;
- посилення контролю за передачею в
оренду об’єктів комунальної власності, що
приведе до здорової конкуренції на ринку
оренди.
7. Строк дії регуляторного акту.
Строк дії регуляторного акту необмежений. Зазначене Положення може переглядатись, доповнюватись за необхідністю згідно з
чинним законодавством.
8.Показник результативності регуляторного акту.
Показниками результативності регуляторного акту буде збільшення надходжень
до міського бюджету від орендної плати,
відбір ефективних орендарів комунального
майна, забезпечення збереження історичної
забудови міста, поліпшення фінансового
забезпечення капітального будівництва та
реконструкції нежилого фонду міста.
9. Заходи відстеження результативності
регуляторного акту
Відстеження результативності буде проводитись шляхом аналізу інформації про суму
надходжень до міського бюджету від оренди
комунального майна, відстеження кількості
звернень орендарів з неврегульованих питань
стосовно орендних відносин, кількості фактів
порушень чинного законодавства щодо використання об’єктів комунальної власності та
результати їх ліквідації.

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від «___»_____ 2011 року

м.Городище

Голова постійної комісії з питань
містобудування та житловокомунального господарства
В.В. Томіленко

проект
No

/VI

Про затвердження положення про оренду майна
та методики розрахунку плати за оренду майна.

З метою удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Городище, з метою
забезпечення підвищення ефективності використання майна, збільшення надходжень від орендної плати до бюджету міста шляхом широкого
запровадження конкурентних засад набуття права на оренду, беручи до уваги необхідність сприяння розвиткові підприємницької діяльності, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, на підставі
ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Городище (додаток No1).
2. Затвердити методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться в міській комунальній власності (додаток No2)
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради No27-41/V від 12.12.08р.
4. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв’язків з громадськістю Покасю О.М. через засоби масової інформації проінформувати населення,
підприємства та організації міста стосовно прийняття даного рішення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну бюджетну комісію міської ради.

За дорученням сесії Городищенський міський голова

В.П. Мирошник

Проект

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від «___»_____ 2011 року
м.Городище
No

З метою приведення діючого Положення
про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,
затвердженого рішенням міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства.
Зауваження та пропозиції до Проекту
рішення просимо надавати в письмовій формі
протягом місяця з дня оприлюднення проекту
регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу за адресою: 19500,м.Городище,
вул.Грушевського, 11 (Городищенська міська
рада). Тел. для звернень: 2-41-27.

Додаток No1
до рішення сесії міської ради
від «___» ________ 2011 року
No_____/VI

ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî îðåíäó ìàéíà, ùî íàëåæèòü
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Ãîðîäèùå

Це Положення регулює суспільні відносини по оренді майна, що
належить до комунальної власності територіальної громади міста Городище (надалі – комунальне майно).
І. Загальні положення.
1.1.
Право на оренду майна у місті Городище набувається відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,
Закону України “Про оренду державного та комунально майна” , інших
нормативних правових актів з питань оренди та цього Положення.
1.2.
Порядок придбання права оренди комунального майна на
конкурентних засадах регулюються розділом 5 цього Положення.
1.3.
В оренду надається комунальне майно, яке на момент
звернення заінтересованої особи включене до єдиного реєстру
об’єктів комунального майна як таке, що може бути надане в оренду.
ІІ. Об’єкти оренди
та суб’єкти орендних відносин.
2.1. Об’єктами оренди є майно, що належить до міської комунальної власності, а саме:
- цілісні майнові комплекси (ЦМК) комунальних підприємств та
їх структурних підрозділів;
- нерухоме майно , в т.ч. окремі ізольовані приміщення декілька
з’єднаних між собою приміщень , окремі будівлі;
- окреме індивідуально визначене майно , що належить до комунальної власності територіальної громади міста, що знаходиться на
балансі комунального підприємства, організації, установи.
2.2.
Не може бути об’єктами оренди майно (будівлі , споруди,
приміщення), здача яких заборонена законодавством України та рішенням міської ради.
2.3. Від імені територіальної громади міста Городище повноваження орендодавця здійснює Виконком міської ради в особі міського
голови Зварича О.І. надалі ВИКОНКОМ, а відносно окремого індивідуального визначеного майна (крім нерухомого) – також комунальні
підприємства , установи та організації , яким майно передано у повне
господарське відання або оперативне управління.
2.4. З дозволу Виконкому комунальні підприємства, установи та
організації можуть надавати в оренду закріплене за ними нерухоме
майно.

2.5. Орендарями комунального майна можуть бути:
господарські товариства, створені членами трудового колективу
підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи України та іноземних держав, міжнародні організації, громадяни України,
іноземці та особи без громадянства.
ІІІ. Ініціатива щодо оренди
комунального майна.
3.1. Розгляд питань про надання в оренду комунального майна
здійснюється за ініціативою осіб, які відповідно до цього Положення
можуть бути Орендарями та Орендодавцями.
ІV. Порядок набуття
комунального майна в оренду.
4.1. Особи, які бажають отримати в оренду комунальне майно ,
подають заяву довільної форми до Виконкому.
4.2. У заяві зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім’я а по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання) , комунальне майно , яке бажаєте отримати в оренду , а також мета його використання , бажаний термін оренди
, інші відомості на розсуд заявника.
4.3. До заяви додаються:
• юридичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію
суб’єкта підприємницької діяльності – юридичні особи;
• бюджетними установами , організаціями – рішення уповноваженого органу про створення;
• неприбутковими організаціями – нотаріально засвідчена копія
документів про реєстрацію неприбуткової організації;
• фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, довідка з
місця проживання;
• проект договору оренди.
У разі оренди цілісних майнових комплексів подається додатково
також:
• декларація про доходи за попередній рік (тільки для фізичних);

• баланс підприємства за попередній рік (форма
No1);
• звіт про фінансові результати діяльності за попередній рік (форма No2);
• звіт про фінансовий – майновий стан підприємства
за попередній рік ( форма No3)
• техніко-економічне обґрунтування використання
цілісного майнового комплексу.
Додаткові документи які долучаються до заяви про
оренду цілісного майнового комплексу, крім декларації про
доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб) та техніко - економічного обґрунтування використання цілісного
майнового комплексу, новоствореними суб’єктами підприємницької діяльності не подаються.
4.4. Суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні
установи, організації інші неприбуткові організації можуть
на власний розсуд надати також і іншу інформацію.
4.5. Забороняється вимагати від заявників документів,
надання яких не передбачено цим Положенням.
4.6. Розгляд заяв про оренду цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Городище , здійснюється з урахуванням
особливостей , встановлених Законом України “Про оренду
державного та комунального майна”.
4.7. У разі надходження заяви від бюджетних установ,
організацій заяви інших осіб не розглядаються.
4.8. Заяви з пропозиціями щодо оренди комунального
майна реєструються виконавчим комітетом у книгах обліку
заяв вхідної документації від підприємств та приватних
підприємців.
4.9. Протягом десяти робочих днів з моменту надходження заяви Виконкому на підставі даних єдиного реєстру
та заяв перевіряє таку інформацію:
• наявність в комунальній власності майна, яке відповідає вимогам заявника;
• належність конкретизованого у заяві майна на правах оренди або в іншому речовому праві іншим особам;
• наявність заяв на оренду зазначеного майна з боку
осіб , яким комунальне майно надається відповідно до цього Положення поза конкурсом, а саме бюджетних установ та
організацій;
• існування інших обмежень щодо конкретизованого заявником комунального майна, які унеможливлюють
надання його в оренду (включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, передача об’єкта комунальної
власності під заставу, тощо);
• наявність раніше поданих заяв щодо оренди конкретизованого заявником об’єкту комунального майна;
• можливість використання майна за заявленим
потенційним орендарем цільовим призначенням згідно
санітарно-епідеміологічних та протипожежних вимог.
Письмовий висновку щодо можливості або неможливості надання конкретного об’єкту в оренду поза конкурсом
надається Виконкомом заявнику протягом П’ятнадцяти
робочих днів з дня отримання заяви , якщо не надійшли
інші заяви на той самий об’єкт. Висновок про можливість
надання конкретного об’єкту в оренду є згодою (акцептом)
на укладення договору оренди та підставою для проведення оцінки об’єкту оренди заявником.
4.10. Експертна оцінка майна має бути проведена в
термін до 10 робочих днів з моменту отримання письмового висновку про можливість надання майна в оренду.
4.11. Договір оренди укладається протягом п’яти днів
з моменту проведення оцінки об’єкту оренди та надання
Виконкому документу, яким за результатами проведення
оцінки визначається вартість об’єкту оренди.
4.12. У разі надходження двох та більше заяв суб’єктів
підприємницької діяльності , які виявили бажання отримати
в оренду одне і те ж конкретизоване (визначене на підставі
даних єдиного реєстру) комунальне майно, оголошується
конкурс.
4.13. Допускається надання в короткострокову
оренду терміном до 1 місяця без оголошення в засобах
масової інформації та без рішення виконавчого комітету на основі протоколу конкурсної комісії та розпорядження міського голови.
4.14. Рішення про надання в оренду індивідуально
визначеного майна приймається самостійно комунальним
підприємством, організацією, установою згідно вимог діючого законодавства та установчих документів.
4.15. Рішення про надання в оренду нерухомого майна приймається комунальним підприємством, організацією
, установою з дозволу Виконкому.
V. Набуття права на оренду комунального майна на
конкурсних засадах.
5.1. Конкурс проводиться у випадках, передбачених
пунктом 4.12 цього Положення, за умови , що заява про
оренду цілісного майнового комплексу від господарського
товариства , створеного членами трудового колективу підприємства , його структурного підрозділу не була подана у
встановлений Законом України “Про оренду державного та
комунального майна” строк, та відсутності заяв про оренду
нерухомого майна від бюджетної установи , організації.
5.2. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Виконком.
5.3. Оголошення конкурсу
5.3.1. Конкурс, який проводиться на підставі заяв
суб’єктів підприємницької діяльності, оголошується протягом семи робочих днів з дня надходження другої заяви до
Виконкому шляхом опублікування інформації, зазначеної у
пункті 5.3.2 цього Положення у районній газеті .
5.3.2. Інформація про комунальне майно , яке підлягає
передачі в оренду на конкурсних засадах, повинна містити
такі відомості:
- назву об’єкта оренди та його місцезнаходження;
- характеристика об’єкту оренди (кількісні , якісні показники тощо) ;
- початковий розмір орендної плати з розрахунку на
один календарний місяць;
- адресу, номер телефону, години роботи організатору конкурсу;
- кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;
- час та місце ознайомлення з об’єктом оренди;
- час та місце проведення конкурсу;
- фіксовані умови конкурсу щодо експлуатації об’єкту
оренди;
- іншу необхідну інформацію.
5.4. Мета, завдання та умови конкурсу.
5.4.1. Конкурс на право оренди комунального майна
полягає у визначені орендаря, який запропонував найвищу
орендну плату та взяв на себе зобов’язання виконана ти всі
фіксовані умови конкурсу.
5.4.2. Фіксовані умови конкурсу (надалі – конкурсні
умови) – це вичерпний перелік зобов’язань , які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу. Пропозиції
учасника конкурсу, які є кращими порівняно з конкурсними
умовами, не створюють йому переваг перед іншими учасниками.
5.4.3. Завдання конкурсу на право оренди комунального майна визначаються виходячи з таких інтересів територіальної громади, як отримання найвищого розміру орендної
плати забезпечення утримання комунального майна в належному стані (тобто виключення можливості його погіршення), а також отримання інших соціально-економічних
вигод, запропонованих учасниками конкурсу.
5.4.4. Конкурсні умови щодо експлуатації об’єкту
оренди визначаються Виконкомом з урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради, галузевих виконавчих
органів міської ради та повинні бути виваженими з точки
зору реальних експлуатацій об’єкту оренди вимог, які
передбачають фінансові та інші витрати орендарів в інтересах територіальної громади без їх відшкодування з боку

міської ради (за винятком випадків передбачених цим
Положенням).
5.4.5. Початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном , що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Городище та надається в оренду на конкурсних засадах визначається згідно
вимог методики розрахунку та порядку використання плати
за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності
територіальної громади м. Городище.
5.5. умови участі у конкурсі.
5.5.1. До участі у конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності , які своєчасно подали заяву та
документи, передбачені пунктом 5.5.2 цього Положення
внесли суму застави у розмірі 50% початкового розміру
орендної палати за об’єкт оренди, розраховано на місяць,
шліхом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконкому.
5.5.2. До заяви про участь у конкурсі додаються:
а) юридичними особами, які є суб’єкти підприємницької діяльності – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
– юридичної особи;
б) неприбутковими організаціями – нотаріально засвідчена копія документів про реєстрацію неприбуткової
організації;
в) фізичними особами , які є суб’єктами підприємницької діяльності – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
– фізичної особи, довідка з місця проживання;
г) у разі оренди цілісних майнових комплексів подається додатково також :
- декларація про доходи за попередній рік (тільки для
фізичних осіб);
- баланс підприємства за попередній рік (тільки для
фізичних осіб);
- баланс підприємства за попередній рік (форма
No1);
- звіт про фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік (форма No2);
- звіт про фінансово-майновий стан підприємства за
попередній рік (форма No3);
- техніко-економічне обґрунтування використання
цілісного майнового комплексу.
д) документ про внесення суми застави.
Особи, що подали заяви на отримання в оренду
комунального майна , повторно не надають документи,
зазначені в підпунктах а), г) абзацу першого цього пункту .
Новостворені суб’єкти підприємницької діяльності
не подають документи , зазначені в підпункті г) абзацу першого цього пункту, крім декларації про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб) та техніко-економічного
обґрунтування оренди цілісного майнового комплексу.
5.5.3 Відомості про учасників конкурсу заносяться до
книги реєстрації, яку веде Управління , де зазначається:
- порядковий номер учасника конкурсу;
- найменування та місцезнаходження (місце проживання ) учасника конкурсу;
- прізвище ім’я та по батькові фізичної особи або
представника юридичної особи.
5.5.4Прийом заяв на участь у конкурсі приймається
за 7 днів до початку проведення конкурсу. Інформація про
учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає
розголошенню , окрім випадків , передбачених цим Положенням.
5.5.5. Сума застави повертається особам , які не стали
переможцями конкурсу протягом трьох банківських днів з
моменту визначення переможця конкурсу. Сума застави
зараховується переможцю конкурсу в рахунок орендної
плати.
5.6. Конкурсна комісія.
5.6.1 Конкурс проводиться у день та місці , визначені в
оголошенні, конкурсною комісією, склад якої затверджується Виконавчим комітетом Городищенської міської ради.
5.6.2. До складу конкурсної комісії входять 7 осіб, з
яких на першому засіданні конкурсної комісії обирається її
голова , який відразу призначає секретаря конкурсної комісії. Конкурсна комісія має право залучати до своєї роботи
спеціалістів.
5.6.3. Засідання комісії є правомочним , якщо на ньому
присутні не менше 2/3 кількості членів конкурсної комісії.
5.6.4. Рішення комісії приймаються просто більшістю
голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.
5.6.5. Голос голови (у разі його відсутності – особи, призначеної головуючим) конкурсної комісії за умови рівного
розподілу голосів членів комісії при визначенні переможця
конкурсу є вирішальним.
5.6.6. Рішення комісії оформлюється протоколом , який
підписується головою та секретарем конкурсної комісії і
затверджується міським головою з накладанням печатки
на його підпис.
5.6.7. Питання припинення діяльності конкурсної комісії, внесення змін до її складу вирішуються виконавчим
комітетом Городищенської міської ради шляхом прийняття
відповідного рішення.
5.7. Проведення конкурсу. Визначення переможця
конкурсу.
5.7.1. Перед початком процедури учасники (представники з належним чином посвідченими повноваженнями)
реєструються шляхом внесення відповідних відомостей про
явку до протоколу засідання конкурсної комісії.
5.7.2. Конкурс розпочинає та веде голова конкурсної
комісії або призначена ним особа (головуючий).
5.7.3. Головуючий оголошує засідання конкурсної комісії відкритим , оприлюднює порядок проведення конкурсу,
умови конкурсу, в тому числі початковий розмір орендної
плати з розрахунку на місяць , та у разі необхідності - іншу
інформацію.
5.7.4. Після цього проводиться змагальна процедура, в
ході якої учасники конкурсу роблять пропозиції щодо розміру орендної плати з розрахунку на місяць не може бути
меншим , ніж одна гривня.
5.7.5. Після визначення найвищого розміру запропонованої орендної плати, відомості про особу , яка запропонувала найвищий після неї розмір орендної плати, а
також особу, яка запропонувала найвищий після неї розмір
орендної плати, заносяться окремим рядком до протоколу
конкурсу.
5.7.6. Рішення про переможця конкурсу приймається
конкурсною комісією шляхом проведення відкритого голосування. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено у
порядку, встановленому чинним законодавством .
5.7.7. Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий.
5.7.8. Протокол конкурсу підписується усіма членами
конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні та до нього заносяться такі відомості:
- склад учасників конкурсу;
- пропозиції учасників конкурсу;
- хід проведення конкурсу;
- рішення та аргументація щодо визначення переможця;
- відомості про особу , яка запропонувала найкращі
після переможця умови;
- інша інформація.
5.7.9. Протокол передається міському голові протягом доби з моменту його підписання. Міський голова
зобов’язаний затвердити протокол протягом двох робочих

днів з дня його отримання. Порушення цього терміну є підставою для звернення учасників конкурсу до суду.
5.7.10. Інформація про результати конкурсу публікується в газетах, в яких було вміщено інформацію про його проведення, протягом двадцяти робочих з дня затвердження
протоколу міським головою.
5.7.11. Рішення комісії про визначення переможця
конкурсу, зафіксоване в протоколі, є підставою для укладення договору оренди. Договір оренди, який укладається
за результатами конкурсу, а відсутності розбіжностей щодо
тексту, підписується протягом п’яти робочих днів з моменту
затвердження міським головою результатів конкурсу.
5.7.12. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди сума застави йому не повертається,
а договір оренди укладається з особою, яка запропонувала
найкращі після переможця умови.
5.7.13. Конкурс визначається таким, що не відбувся та
проводиться повторно (повторний конкурс) у випадках:
- участі у конкурсі (явки ) менш, ніж двох осіб;
- наявності рішення судових органів про анулювання
результатів конкурсу;
- відмови переможця конкурсу та особи, яка запропонувала найвищий після переможця розмір орендної плати,
від укладення договору оренди.
VI. Укладення договору оренди.
Оцінка об’єкту оренди. Орендна плата.
6.1. Договір оренди комунального майна укладається
на підставі :
- протоколу по результатах конкурсу, підписаного та
затвердженого у встановленому цим Положенням порядку;
- рішенням Виконкому про надання в оренду комунального майна суб’єктам підприємницької діяльності (у
випадку відсутності конкурсних засад), бюджетним установам, організаціям;
- дозволу Виконкому на передачу в оренду закріпленого за комунальними підприємствами, установами та
організаціями на праві повного господарського віддання
або оперативного управління нерухомого майна;
- рішення уповноваженого органу комунального
підприємства, організації, установи про надання в оренду
індивідуально визначеного майна.
6.2. Договір оренди повинен містити істотні умови,
визначені як такі Законом України “Про оренду державного та комунального майна”. До договору оренди, який
укладається за результатами конкурсу, включається також
зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно
до умов конкурсу.
6.3. Оцінка об’єкту оренди передує укладенню договору та здійснюється за рахунок орендаря чи орендодавця за
згодою сторін.
6.4. Орендна плата за оренду комунального майна визначається відповідно до Методики розрахунку плати і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться
в комунальній власності територіальної громади м. Городище. Розмір орендної плати за користування комунальним
майном, право на яке набувається на конкурсних засадах,
визначається за результатами конкурсу.
6.5. Термін оренди визначається у договорі оренди і
становить , як правило , п”ять років. Зменшення терміну
оренди комунального майна менш, ніж до трьох років, допускається тільки з ініціативи орендаря.
6.6. Спори, які виникають у ході укладення договору
оренди вирішуються відповідно до чинного законодавства.
6.7. Передача об’єкту оренди здійснюється в терміни,
встановлені за згодою сторін відповідно до договору оренди, та оформлюється актом приймання – передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін.
6.8. Надання комунального майна в суборенду дозволяється лише за наявності письмового дозволу орендодавця, якщо інше не передбачене договором оренди.
Управлінню забороняється надавати дозвіл на суборенду
бюджетним установам, організаціям.
6.9. Орендар має переважне право на переукладення
договору оренди за умови відсутності заборгованості по
орендній платі на тих же умовах та на той самий строк.
VII. Поліпшення комунального майна.
Використання амортизаційних
відрахувань.
7.1. Здійснення орендарями капітального ремонту
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Городище, проводиться з урахуванням
вимог чинного законодавства та за згодою Управління і
відшкодовується орендареві шляхом зменшення орендної
плати або звільнення від її сплати на певний період, або
компенсуються в грошовій формі.
7.2. Поліпшення орендованого майна, що можуть бути
відокремлені без заподіяння йому шкоди, які здійснені
Орендарем за рахунок власних коштів без згоди орендодавця, можуть бути залишені Орендарем собою.
7.3. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив
за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна,
які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому
шкоди, орендодавець зобов’язаний компенсувати йому
зазначені витрати шляхом зменшення орендної плати або
звільнення від її сплати на певний період, а в випадку приватизації орендованого майна третьою особою – в грошовій
формі.
7.4. У разі, якщо орендар приватизує орендоване майно, вартість здійснених ним невідокремлюваних поліпшень
такого майна компенсуються орендодавцем шляхом зменшення суми викупу на вартість таких поліпшень.
7.5.
У разі, якщо вартість здійснених орендарем з
дозволу орендодавця невід’ємних поліпшень орендованого майна складає 25% і більше його балансової вартості,
орендар набуває права викупу такого майна. Ця норма не
розповсюджується на майно, яке не підлягає приватизації.
7.6.
Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, і які не можна
відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.
7.7.
Згода на проведення або відмова у проведенні
капітального ремонту щодо орендованого комунального
майна надається Управлінням протягом двадцяти робочих
днів з моменту отримання заяви орендаря. В цей термін
Управління погоджує заяву орендаря з Управлінням будівництва та архітектури міської ради. Відмова у проведенні
капітального ремонту орендованого комунального майна
має бути обґрунтованою, містити посилання на нормативно-правові акти та може бути оскаржена у встановленому
чинним законодавством порядку.
7.8.
Відшкодуванню підлягає вартість капітального
ремонту, визначена проектно-кошторисною документацією.
7.9.
Відповідні зміни до договору оренди вносяться
протягом двадцяти робочих днів з дня отримання орендарем згоди на проведення капітального ремонту.
7.10. Питання використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно вирішуються відповідно до
статті 23 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
7.11. Поліпшення об’єкту оренди, які здійснено, які
здійснено за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване майно, є власністю Орендодавця та відшкодуванню
не підлягають.
7.12. Надання майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади м.Городище.

7.13. При переході права власності на здане в оренду
майно до іншого власника договір оренди зберігає чинність
для нового власника на тих же умовах і на той самий строк.
VIII. Контроль за дотриманням прав
та інтересів територіальної громади міста при виконанні договорів
оренди комунального майна.
8.1. Контроль за виконанням зобов’язань за договорами оренди комунального майна в інтересах територіальної
громади міста покладається на орендодавця.
8.2. У разі невиконання або неналежного виконання
орендарем зобов’язань за договором оренди комунального майна, орендодавець повинен оперативно вживати
відповідно до чинного законодавства заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади
міста.
Секретар міської ради

А.В. Оверченко
Додаток No2
до рішення сесії міської ради
від «___» ________ 2011 року
No_____/VI

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
РОЗРАХУНКУ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ МАЙНА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ
В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ М.ГОРОДИЩЕ
1. Методика і порядок розроблені з метою правового
забезпечення процесу справляння та внесення плати за використання майна, що знаходиться в комунальній власності
територіальної громади м. Городище (далі по тексту – майно) згідно договорів оренди, що укладаються уповноваженим органом міської ради, а з його дозволу – комунальними
підприємствами, установами, організаціями (далі по тексту
– комунальне підприємство), яким майно передано в повне
господарське відання або оперативне управління.
2. Конкретний розмір орендної плати встановлюється
договором оренди за згодою орендодавця та орендаря.
Якщо орендарем є бюджетна організація, орендна плата
вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисом на
її утримання.
3. До орендної плати не включаються плата за послуги, які згідно з договором оренди зобов’язується надавати
орендодавець (балансоутримувач), і витрати на утримування орендованого майна.
4. Орендна плата розраховується за ставками затвердженими додатком No1 до Методики розрахунку. При
наданні майна в оренду на конкурентних засадах розмір
орендної плати визначається за результатами конкурсу.
На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди,
який фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру
орендної плати за перший місяць оренди розраховується
розмір орендної плати за наступні місяці оренди, враховуючи індекс інфляції.
У разі коли термін оренди менший чи більший за
одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної
орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності
– на основі розміру добової орендної плати розраховується
погодинна орендна плата.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах
умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір
орендної плати.
5. Розмір річної орендної плати за оренду майна (крім
оренди нерухомого майна бюджетними організаціями та
інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) визначається за формулою:
Роп (рік) = Вм х Сор,
Де Роп (рік) - розмір річної орендної плати, грн.
Вм - визначена експертним шляхом вартість майна,
грн.
Сор, - Встановлений в п.4 цієї Методики процент від
вартості майна, визначеної експертним шляхом.
6. Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення
проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
Вп = Вб /Пб х Пп,
Де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є
частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості
підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.;
Пб
- площа будівлі (споруди) в цілому (без площі
підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, кв.м.;
Пп - площа орендованого майна, кв.м.
7. Експертна оцінка вартості майна, що передається
в оренду, а також виготовлення технічного паспорту на не
житлове приміщення оплачується орендарем чи орендодавцем за згодою сторін. Експертна оцінка вартості нерухомого майна повинна враховувати його місцезнаходження і
забезпеченість інженерними мережами.
Результати експертної оцінки є чинними протягом 6
місяців від дати оцінки, що вказана в наказі про проведення
експертної оцінки, якщо інший термін не передбачений в
ньому.
8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого
майна державними організаціями, а також інвалідами з
метою використання під гаражі для спеціальних засобів
пересування становить 1 (одну) гривню.
9. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно декільком підприємствам,
установам, організаціям і при будинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості,
потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і
водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а
в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.
10.
Строки сплати орендної плати та відповідальність за їх порушення визначаються в договорі оренди.
11.
Орендна плата зараховується:
- за майно, орендодавцем якого є орган, уповноважений Городищенською міською радою – до міського бюджету
(власні надходження бюджетних установ);
- за майно, орендодавцем якого є комунальне підприємство, установа, організація;
- за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) – відповідному підприємству, установі, організації.
12.
50% коштів, що поступають як власні надходження (послуги від оренди комунального майна), спрямовуються на фінансування робіт, пов’язаних з управлінням
майном, яке знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Городище, в тому числі, на підтримання в
належному технічно справному стані не житлових будівель
(споруд, приміщень), встановлення охорони на об’єкти,
що приймаються до комунальної власності (до укладення
договорів оренди), забезпечення проведення експертних
оцінок і страхування орендованого майна, що передається
в оренду, виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти оренди, здійснення виконавчих написів
нотаріусами та ін.
1. 40% від сплати за оренду майна спрямовуються на
власні потреби ради. (Цільовий фонд ради)
10% - на загальний фонд.
2. Суми орендної плати, зайво перераховані до міського бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок
наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
13.
Комунальне підприємство, установа, організація (крім тих, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, має право використовувати орендну плату, одержану
від переданого ним в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, на поповнення
власних обігових коштів.
Секретар міської ради А.В. Оверченко

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß
ÏÐÎÅÊÒÓ
ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і
юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект рішення
Городищенської міської ради «Про затвердження «Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Городищі».
Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу
оприлюднюється у міській інформаційній газеті «Городище».
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного
впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні
Городищенської міської ради.
Регуляторний акт встановлює власні місцеві норми у сфері
зовнішньої реклами, які, утім, не суперечать законодавчим актам центрального рівня цієї галізу.
Правила регулюють правові відносини, що виникають
у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у м. Городищі
між виконавчим комітетом Городищенської міської ради (далі
– міськвиконкомом) та фізичними і юридичними особами, незалежно від форм власності, та визначають порядок надання
дозволів на розміщення такої реклами.
Зауваження та пропозиції до Проекту рішення просимо надавати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу
за адресою: 19500, м.Городище, вул.Грушевського,11 (Городищенська міська рада). Тел. для звернень: 2-41-27.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ
ÂÏËÈÂÓ
ïðîåêòó ð³øåííÿ
Ãîðîäèùåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
„Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë
ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè ó ì. Ãîðîäèù³”.

1. Визначення проблеми, яку перебдачається розв’язати.
Порядок розміщення зовнішньої реклами на центральному
рівні регулюється Законом України «Про рекламу, Постановою
КМУ від 29.12.2003р. No 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (в подальшому „Постанова”) а також Постановою КМУ від 30.03.1994р. No 198 «Про
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування
ними та охорони». Згідно з п.3 Постанови, зовнішня реклама
розміщується тільки на підставі дозволів та в порядку, установленому виконавчими органами сільських, селищних, міських
рад відповідно до цих Правил. Інакше кажучи, органи місцевого самоврядування мають затверджувати власні нормативні
документи у сфері зовнішньої реклами, які, утім, не повинні
суперечити Правилам розміщення зовнішньої реклами.
Від того що засоби зовнішньої реклами розміщують неофіційно і на місцях, що не відносяться до об’єктів комунальної
власності, прямі витрати несе місто. Адже за тимчасове ко-

Проект
ГОРОДИЩЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від «___»_____ 2011 року
No /VI

м.Городище

Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами
у м.Городищі

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” із змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів
України від 29.12.2003 No2067 “Про затвердження
Типових правил розміщення зовнішньої реклами”,
згідно ст.16 Закону України “Про рекламу”, розглянувши та обговоривши в засобах масової інформації
Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Городище, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої
реклами у м.Городище (додається).
2. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв’язків
з громадськістю Покасю О.М. через засоби масової
інформації проінформувати населення, підприємства та організації міста стосовно прийняття даного
рішення.

За дорученням сесії
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник
Додаток до рішення
сесії міської ради
No
/VI

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
У м.ГОРОДИЩІ

1. Загальні положення
1.1. Ці правила розміщення зовнішньої реклами
у м. Городище (далі - Правила) розроблені згідно з
Законом України “Про рекламу”, постановою Кабінету
Міністрів. України від 29 грудня 2003 року No 2067 “Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої
реклами” зі змінами та доповненнями та інших нормативно-правових актів України в галузі зовнішньої
реклами.

ристування місцями розташування рекламних засобів, що
перебувають у комунальній власності, встановлена плата, яка
надходить у місцевий бюджет.
Не врегульовано на центральному рівні питання розміщення інформаційної вивіски та інших засобів інформаційного
оформлення підприємств, що потрібно відносити до даного
типу конструкцій, адже обов’язковість розміщення такої інформації визначена рядом нормативних актів, що регулюють
господарську діяльність в сфері торгівлі та надання послуг. Постанова чітко визначає процедуру отримання дозволу, проте
не дає визначення інформаційної вивіски. Така невизначеність
створює прецеденти вибіркового застосування права, тобто в
одному випадку спеціальна конструкція може бути визначена
як вивіска (оформляти дозвіл не потрібно), а в іншому - ні, і її
розміщення повинно відбуватись тільки після отримання дозволу.
Проблемою для міста є демонтаж самовільно встановлених рекламних конструкцій, особливо тих, що розміщені на
об’єктах, що не відносяться до комунальної власності. Існуючими місцевими Правилами, а також нормативними актами
центрального рівня, дана процедура не визначена. Потребує
врегулювання і пов’язана з цією проблемою, процедура зберігання та повернення власнику демонтованих рекламних
конструкцій.
Групи, на які проблема має вплив: суб’єкти господарювання, міська влада, громадськість.
2. Цілі прийняття Правил .
Рішення Городищенської міської ради „Про затвердження
Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Городищі” розроблено з метою приведення місцевих НПА у відповідність до
вимог НПА центрального рівня в частині переліку обмежень
та заборон на розміщення зовнішньої реклами; зробити діяльність місцевих органів влади у цій сфері більш прозорою і
однозначною шляхом деталізації термінів і процедур неврегульованих нормативними актами центрального рівня.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
залишити усе без змін - відкинута з огляду на викладене в
Описі проблеми;
не виділяти інформаційні вивіски в окрему групу, а встановити, що їх розміщення відбувається також на підставі дозволу
- відкинута через додаткове фінансове і бюрократичне навантаження на підприємців і значні витрати на адміністрування
для органів влади.
4. Механізм, що пропонується для розв”язання проблеми:
Для вирішення поставлених цілей пропонується:
дати визначення усім засобам інформаційного оформлення підприємств;
провести чітку межу між спеціальними конструкціями,
для розміщення яких потрібно отримувати дозвіл, і засобами
інформаційного оформлення, які встановлюються без таких
дозволів
врегулювати процедуру демонтажу самовільно встановлених спеціальних конструкцій.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Регламентування правил розміщення зовнішньої реклами у
м. Городище унеможливить суб’єктивний підхід до отримання
дозволів на цілий ряд спеціальних конструкцій. Встановлення
підстав і процедури демонтажу сприятиме захисту інтересів
суб’єктів господарювання.
Будуть створені додаткові стимули для розвитку конкурентного бізнес-середовища, в наслідок отримання усіма
суб’єктами господарювання однакових умов і можливостей
розміщення рекламних конструкцій на всій території міста.

1.2. Правила регулюють правові відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої рекламну
м. Городище між виконавчим комітетом Городищенської міської ради (далі - міськвиконкомом) та фізичними і юридичними особами, незалежно від форм
власності, та визначають порядок надання дозволів на
розміщення такої реклами.
1.3. Правила встановлюють порядок здійснення
діяльності по розміщенню зовнішньої реклами у м. Городище з урахуванням архітектурних, функціональнопланувальних, історико-культурних чинників, типології
елементів місцевого середовища тощо.
2. Визначення термінів
2.1. У цих Правилах терміни вживання у такому
значенні:
•адресна програма – перелік місць розташування
засобів реклами, які мають певну площу та конкретну
адресу, розмір оплати за місця розташування реклами;
•архітектурно-планувальне завдання (надалі
– АПЗ) – це комплекс містобудівних та архітектурних
вимог і особливих умов проектування і спорудження
спеціальної конструкції, що випливають з положень
затвердженої містобудівної документації, державних
будівельних норм, місцевих правил забудови, рішень
міськвиконкому, включаючи вимоги та умови щодо
охорони пам’яток історії та культури, довкілля, законних прав і інтересів фізичних і юридичних осіб при
розташуванні спеціальної конструкції на конкретному
місці;
АПЗ визначає:
- функціонально-планувальні, об’ємно-просторові
та художні принципи виготовлення, розміщення та
експлуатації зовнішньої реклами з урахуванням цих
Правил;
- вимоги по благоустрою і озелененню прилеглих
до спеціальної конструкції територій, обладнання їх
малими архітектурними формами, кольоровому рішенню, світло графічному оформленню;
- вимоги по виконанню технічних умов, безпеки
дорожнього руху, безпеки громадян, охорони міського
та приватного майна, будівель, споруд, дорожнього та
пішохідного покриття, газонів тощо, діючих державних
будівельних норм.
Заявник повинен виконати внесені в АПЗ вимоги.
АПЗ діє протягом нормативного терміну проектування
і спорудження рекламного засобу, але у будь-якому
випадку, до двох років з дати його видачі. Після закінчення терміну дії АПЗ підлягає перереєстрації та
продовження;
•виробник реклами – особа, яка повністю або
частково здійснює виробництво реклами;
•вивіска – візуальна інформація, що розташована
над, або біля входу (вїзду) до будівлі (споруди), у вітрині – місця знаходження суб’єкта підприємницької
діяльності, яка містить дані про цей об’єкт;
•дозвіл – зареєстрований документ установленої
форми, виданий розповсюджувачу реклами на підставі
рішення виконавчого комітету Городищенської міської
ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний термін та у певному місці і містить
відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами,
технічні характеристики спеціальної конструкції, місце

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.
Сфера
впливу

Вигоди

Витрати

Місцева
влада

1. Збільшення надходжень
до бюджету за рахунок
збільшення сплачених сум
за користування місцями
розташування спеціальних
конструкцій.
2. Підвищення іміджу місцевої влади.
3. Збільшення надходжень
до місцевого бюджету за рахунок сплати за користування місцями розташування
зовнішньої реклами.

Погіршення благоустрою окремих
кварталів
міста
через загромадження їх рекламними конструкціями.

1. Отримання можливості
розміщення реклами на усій
території міста.
2. Перехід до легальних умов
ведення бізнесу.

1. Витрати, пов’язані з оплатами за
погодження дозволу (у випадку
такої необхідності) *.
2. Плата за користування місцем
розташування
спеціальної конструкції (у випадку її розташування на об’єктах
комунальної власності) *.

1. Розширення доступу до
рекламної інформації.
2. Покращення освітленості
території міста в темну пору
за рахунок світлових вивісок
і пристроїв, що освітлюють
рекламні конструкції.

Можливість загромадження
окремих
місць
надмірною кількістю рекламних
конструкцій.

Суб’єкти
господарювання

Громадськість

* Береться до уваги, що до прийняття проекту, спеціальні
конструкції встановлювались самовільно.
7. Строк дії регуляторного акту.
Строк дії регуляторного акту необмежений. Зазначене Положення може переглядатись, доповнюватись за необхідністю
згідно з чинним законодавством.
8.Показник результативності регуляторного акту.
Показниками результативності регуляторного акту буде:
1. Поінформованість суб’єктів господарювання, які розміщують рекламні конструкції про правила розміщення зовнішньої реклами.
2. Підвищення рівня культури розміщення зовнішньої реклами.
3. Усунення проблем, з якими стикаються суб’єкти господарювання під час отримання дозволів на розміщення зовнішньої
реклами.
9. Заходи відстеження результативності регуляторного акту
Базове дослідження: суб’єкти господарювання, які отримали дозволи на розміщення зовнішньої реклами до набуття
чинності рішення.
Повторне дослідження: суб’єкти господарювання, які отримали дозволи на розміщення засобів зовнішньої реклами, після набрання чинності рішення.
Термін проведення повторного дослідження - травень 2012
року.
08 квітня 2011 року
Голова постійної комісії з питань
містобудування та житловокомунального господарства

її розташування з прив’язкою до існуючих містобудівних об’єктів на
генеральному плані місцевості, фотографічний
знімок місця до і після розташування спеціальної
конструкції, узгоджувальну частину та інші необхідні
відомості, дозволів потребують усі види спеціальні
конструкції на яких розміщується зовнішня реклама
(транспаранти, тролли, перетяги, банери і т.д.);
•зовнішня реклама – реклама, що розміщується
на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на
зовнішніх поверхнях будників, споруд, на елементах
вуличного обладнання, над проїжджою частиною
вулиць і доріг;
•інформаційна вказівка - візуальна інформація
загальною площею однієї сторони 1м.кв., що містить
дані про суб’єкт підприємницької діяльності, але розташована окремо від будівлі (переносна інформаційна
вказівка, інформаційна вказівка на електроопорах,
інформаційна вказівка на зупинках і т.д.). Розміщення
інформаційної вказівки не потребує дозволу.
•місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елементи
вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах м. Городище, що надаються
розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове
користування власником або уповноваженим ним органом(особою);
• паспорт – документ який оформляється на будьяку рекламу, вивіску та інформацію і визначає місце
розміщення конкретного об’єкту, видається на підставі
габаритних розмірів, розмірів прив’язки, ескізу зовнішнього вигляду, фотографії і є документом з визначеним
терміном дії;
•пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, об лаштований у її межах чи
поза нею і позначений дорожнім знаком;
•політична реклама – інформація, яка розповсюджується засобами зовнішньої реклами і спрямована
на поширення у суспільстві певної ідеології і ставить за
мету отримання політичних дивідендів;
•реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб
і призначена сформувати або підтримати обізнаність
споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи
товару;
•рекламні засоби – засоби, що використовуються
для доведення реклами до її споживача;
•рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;
•рекламоносії – будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами,
зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані,
світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з
аудіо трансляцією;
•робочий орган – відділ або уповноважена особа, яка працює на підставі положення (далі – робочий
орган);
•розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює
розповсюдження реклами;
•соціальна реклама – інформація будь-якого виду,
розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на
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досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію
загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не
має на меті отримання прибутку;
•спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні
рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не
наземні (повітряні), плоскі та обємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні,
динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби,
складені просторові конструкції, аеростати, повітряні
кулі тощо), які використовуються для розміщення
реклами;
•спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та
юридичними особами будь-якої діяльності з метою
популяризації виключно свого імені, найменування,
свого знака для товарів і послуг; Інші терміни, не визначені в пункті 2 цих Правил, вживаються у значенні,
наведеному у статті 1 Закону України «Про рекламу» та
у п.2 Типових правил розміщення зовнішньої реклами,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2003 No 2067.
3. Повноваження уповноваженої особи
3.1. З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території м. Городище,
міськвиконком визначає уповноважену особу.
3.2. До повноважень уповноваженої особи належать: - впровадження встановленого відповідно до
цих Правил порядку розміщення зовнішньої реклами
у м. Городище і нагляд за дотриманням вимог чинного
законодавства в галузі реклами;
- ознайомлення розповсюджувачем реклами з
діючими нормативними актами, тарифами, тощо з
питань реклами;
- прийняття рішення про встановлення пріоритету
заявника на місце розташування рекламного засобу,
продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого
пріоритету;
- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу, внесення змін у дозвіл,
переоформлення дозволу та продовження строку його
дії;
- надання у разі потреби розповсюджувачам
зовнішньої реклами архітектурно-планувального завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних
засобів;
- підготовка проекту рішення міськвиконкому
щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
- оформлення, реєстрація та видача розповсюджувачам зовнішньої реклами дозволів на підставі
рішення міськвиконкому;
- ведення інформаційного байку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення
та надання в установленому порядку інформації для
оновлення даних містобудівного кадастру міста;
- прийняття рішення про демонтаж зовнішньої
реклами згідно Положення про порядок демонтажу,
обліку, збереження, оцінки та реалізації об’єктів зовнішньої реклами та інформації;
- подання Черкаському обласному управлінню у
справах захисту прав споживачів матеріалів про по-

рушення порядку розповсюдження та розміщення
реклами;
- укладання договорів про тимчасове використання місць розташування рекламних засобів, що знаходяться у комунальній власності, у порядку, передбаченому відповідним рішенням Міськвиконкому;
- звільнення власників зовнішньої реклами від
сплати за користування місцем розташування рекламного засобу на час розміщення на цих місцях соціальної
реклами та використання їх для святкового оформлення міста;
4. Порядок розміщення зовнішньої реклами
4.1. Зовнішня реклама розміщується та експлуатується на підставі дозволу згідно з рішеннями міськвиконкому, проект якого готує уповноважена особа у
порядку, встановленому відповідно до цих Правил.
4.2. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі – заявник) подає уповноваженій особі заяву за формою згідно з додатком 1 до цих
Правил, до якої додаються:
- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується
розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного
засобу з конструктивним рішенням;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
4.3. За наявності документів, передбачених
пунктом 4.2 цих Правил, заява протягом трьох днів з
дати її надходження, реєструється робочим органом
в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення
зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який
ведеться за формою згідно з додатком 2 до цих Правил, Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки
пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться
запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом куратора, скріпленим печаткою.
Уповноважена особа протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності
на це місце пріоритету іншого заявника або надання
на заявлене місце зареєстрованого в установленому
порядку дозволу. Після перевірки місця уповноважена
особа приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у
встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про
встановлення пріоритету уповноважена особа видає
заявнику для оформлення два примірники дозволу за
формою згідно з додатком 3 до цих Правил та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно
їх погодити.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету уповноважена особа протягом трьох
днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із
зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташуй, рекламного засобу
або дати і номера рішення міськвиконкому про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає
всі подані заявником документи.
4.4. Пріоритет заявника на місце розташування
рекламного засобу встановлюється строком на три
місяці з дати прийняття уповноваженою особою відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений
керівником робочого органу не більш як на три місяці
у разі:
- продовження строку оформлення дозволу у
зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу
з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим
цього пункту, уповноважена особа письмово повідомляє про це заявника.
4.5. Дата і номер рішення уповноваженої особи
про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку,
на який встановлено зазначений пріоритет, або про
відмову в установленні такого пріоритету заноситься
в журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні
строку, на який встановлено зазначений пріоритет,
може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
інформація про подані заяви та встановлені уповноваженою особою пріоритети є відкритою і повинна
надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.
4.6. Протягом строку, зазначеного у пункті 4.4 цих
Правил, заявник оформляє обидва примірники дозволу та подає їх уповноваженій особі разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний
номер заяви.
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4.7. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу уповноважена особа у присутності
заявника перевіряє оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з
додатком 4 до цих Правил.
4.8. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 4.4 цих Правил, та у разі неподання
ним в установлений строк документів, зазначених у
пункті 4.6 цих Правил, заява вважається неподаною,
пріоритет на місце розташування рекламного засобу
втрачається, документи повертаються заявнику, про
що уповноважена особа робить відповідний запис в
журналі реєстрації.
4.9. Дозвіл погоджується з власником місця або
уповноваженим ним органом (особою).
На вимогу
уповноваженої особи дозвіл погоджується з:
- ВДАІ УМВС України у Черкаській області – у разі
розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля
дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та
стоянок транспорту загального користування; - утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення
зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій, а саме: з КП «Комунальник», Городищенським
УЕГГ, міським РЕМ, «Укртелеком».
Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому
цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку
дії дозволу.
4.10. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому,
третьому – п’ятому пункту 16 цих Правил, заявникові
надсилається вмотивоване повідомлення за підписом
уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законом.
4.11. Під час надання дозволу втручання у форму
рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
4.12. Уповноважена особа протягом не більш як
п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним
чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету пропозиції та проект відповідного рішення.
4.13. Виконавчий комітет протягом п’яти робочих
днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про вдмову у
його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу
уповноважена особа протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу.
Перший примірник дозволу видається заявникові,
а другий – залишається в уповноваженої особи для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі
реєстрації.
Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається уповноваженою особою заявникові протягом
п’яти днів з дати його прийняття.
4.14. Уповноважена особа протягом десяти днів з
дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів
зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
4.14. У наданні дозволу може бути відмовлено у
разі, коли:
- оформлення поданих документів не відповідає
встановленим вимогам;
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;
- поданий варіант рекламоносія не відповідає
вимогам до розміщення рекламних засобів, що регламентуються цими Правилами та діючим законодавством, або веде до втрати архітектурно-художньої
цілісності міського середовища.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є
вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути
оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
4.16. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо
менший строк не зазначений у заяві.
4.17. Виданий у встановленому порядку дозвіл
є підставою для розміщення зовнішньої реклами та
виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
Заявник у місячний термін з дня прийняття рішення повинен укласти договір у міськвиконкомі на право
розміщення зовнішньої реклами, який реєструється
уповноваженою особою.
4.18. У процесі надання дозволу забороняється
проведення тендерів (конкурсів).
4.19. після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк
зобов’язаний подати уповноваженій особі фотокартку
місця розташування рекламного засобу (розміром не
менше як 6х9 сантиметрів).
4.20. Якщо протягом строку дії дозволу виникла
потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу,
розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до
уповноваженої особи з письмовою заявою у довільній
формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додається:
- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Уповноважена особа протягом
не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації
заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому
законодавством.
4.21. У разі аміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці
розташування рекламного засобу, які зумовлюють
необхідність зміни місця розташування рекламного
засобу, уповноважена особа у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої
реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва
робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої
реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі
досягнення згоди щодо нового місця розташування
рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем
та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця
розташування рекламного засобу.
Плата за надання уповноваженою особою послуг,
пов’язаних із зміною місця розташування рекламного
засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про
надання рівноцінного місця. Після закінчення конструкції, ремонту, будівництва на місці розташування
рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
4.22. Строк дії дозволу продовжується на підставі
заяви, яка подається уповноваженій особі розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не
пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії
дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується
в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у
дозвіл.
У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.
Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути
оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.23. У разі набуття прав власності на рекламний засіб
іншою особою або передачі його в оренду, дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право вмисності га рекламний
засіб або орендувала його, протягом одного місяця з
дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до уповноваженої особи із заявою у довільній формі про переоформлення
дозволу.
До заяви додається:
- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
- оригінал зареєстрованого дозволу; - письмове
погодження власника місця розташування рекламного
засобу або
уповноваженого ним органу (особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або
фізичної особи - підприємця;
- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної
особи платників податків, зборів та інших обов’язкових
платежів. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів уповноважена особа протягом п’яти
робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні
зміни у дозвіл. Переоформлення дозволу фіксується
в журналі реєстрації. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому
законодавством.
4.24. Дозвіл скасовується до закінчення строку
дії на підставі рішення міськвиконкому за письмовою
заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі
невикористання місця розташування рекламного
засобу безперервно протягом трьох місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку,
невиконання вимог до утримання зовнішньої реклами
згідно цих Правил і діючого законодавства. Перелік
підстав для скасування дозволу є вичерпним. Рішення
про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації
та надсилається уповноваженою особою розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
4.25. Плата за тимчасове користування місцем
розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному міського радою, а місцем, що перебуває у дер-

жавній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом
(особою). При цьому плата за тимчасове користування
місцем розташування рекламного засобу залежить від
рекламної площі. А рекламна площа визначається як
сума площ рекламних зображень рекламного засобу,
вписаних в прямокутні геометричні форми, без обрамлень (в чистоті), що визначаються множенням ширини
зображення на його висоту в метрах.
5. Види платежів при оформленні дозволів на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу
5.1. На розміщення зовнішньої реклами встановлюються такі види платежів:
- плата за користування місцями розташування
об’єктів зовнішньої реклами, яка сплачується на окремий спеціальний рахунок, щомісячно; - інші платежі
передбачені законодавством.
5.2. Плата за тимчасове користування місцем
розташування рекламних засобів, що перебуває у
комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному міською радою , а місцем, що перебуває у
державши або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). Розмір плати за тимчасове користування
місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами, 5.3. Розмір
оплати за користування місцями розміщення рекламних засобів визначається залежно від типу, розміру
об’єктів зовнішньої реклами, місця їх розміщення.
5.4.Міська рада затверджує розмір плати за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої
реклами і може коригувати його в залежності від рівня
інфляції та умов розвитку рекламного ринку міста.
5.5. Плата за видачу дозволу не стягується.
6. Вимоги до розміщення рекламних засобів
6.1.До виготовлення і розташування рекламних
засобів застосовуються вимоги, що встановлюються
відповідними містобудівними нормами, чинним законодавством та цими Правилами.
6.2. Зовнішня реклама повинна відповідати таким
вимогам:
- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах цих Правил;
- розміщуватися із забезпеченням видимості
дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних
переходів, зупинок транспорту загального користування та невідтворювати зображення дорожніх знаків;
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно
освітлювати квартири житлових будинків; - фундамент
наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений;
- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за
вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна
дорожня розмітка.
- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі
на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися
на висоті не меншій як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з
цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама
може розміщуватися в одну з фасадами будівель або
огорожами лінію.
6.3. Забороняється розташовувати рекламні засоби: - на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні
дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини; - на поверхні
будівель і споруд, якщо реклама не передбачена проектною документацією.
6.4. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках
історії та архітектури і в межах зон охорони таких
пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного
фонду дозволяється за погодженням з відповідним
центральним або місцевим органом виконавчої влади
у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
6.5. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів
права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж
за 300 метрів прямої видимості від території дитячих
дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та
інших навчальних закладі в яких навчаються діти віком
до 18 років.
6.6. Забороняється розміщення реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів у центрі міста.
6.7. Забороняється розміщувати зовнішню рекламу та інформацію:
- методом фарбування, наклеювання на поверхнях вуличного обладнання, будівель і споруд;
- на пішохідних доріжках, алеях; зі знищенням
зелених насаджень.
6.8. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами
та організаціями.
6.9. Розташування дахових рекламних засобів
та інших, що будуть розміщені в зонах підвищеного
негативного впливу зовнішніх факторів (вітер, опади,
тип грунтів, сейсмічність тощо), забороняється без
попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
6.10. При наявності технічних умов зовнішня
реклама повинна бути з під світкою. Підключення
рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього
освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством..
6.11. Відповідальність за зовнішній вигляд, технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки
безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами
згідно із законодавством.
6.12. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу
найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
номера його телефонів, дати видачі дозволу та строку
його дії.
6.1З. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується
чи надається споживачеві (вивіска), не вважається рекламою і проваджується з дотриманням містобудівних
норм і на підставі паспорту. Розміщення такої інформації здійснюється на підставі проекту будинку (паспорту
оздоблення фасаду),погодженого управлінням містобудування та архітектури міськвиконкому відповідно
до державних будівельних норм.
6.14. Потребують оформлення паспорту інформаційні вказівки.
6.15. Нетрадиційні види реклами (тенти, повітряні кулі, аеростати, короби, транспаранти і т. д,,
як правило, являють собою тимчасове оформлення,
що розміщується на період проведення різного роду
культурно-масових заходів (виставок, концертних
програм, рекламних кампаній тощо), не потребують
оформлення дозволу і розміщуються з дотриманням
містобудівних вимог.

6.16. Власник наземної зовнішньої рекламі повинен за власний рахунок виконати благоустрій прилеглої
до розміщеного рекламного засобу території.
6.17. Розміщення зовнішньої реклами на територіях, будинках, і спорудах здійснюється за згодою їх
власників або уповноважених ними органів (осіб) з
урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів
міського середовища та з додержанням правил благоустрою територій.
7. Розміщення реклами театрально-концертних та
видовищних заходів
7.1. До театрально-концертних та видовищних заходів відносяться:
- концерти, виставки, концерті програми;
- фестивалі, конкурси, свята, ярмарки, виставки,
розважально-дозвільні програми, кіно- та відеопокази;
- циркові програми, спортивні та інші змагання;
-громадсько-політичні, пропагандистські акції, в
тому числі пов’язані з проведенням загальнодержавних або регіональних виборчих кампаній, референдумів,
тощо;
- релігійно-культові та духовно-просвітницькі акції.
7.2. Реклама театрально-концертних та видовищних заходів розміщується закладами, установами,
організаціями будь-якої форми власності на існуючих,
орендованих спеціальних конструкціях та додатково в
місцях, спеціально відведених міськвиконкомом для
розміщення афіш та плакатів. Розміщення реклами
видовищних заходів проводиться при погодженні проведення заходу з галузевим структурним підрозділом
міськвиконкому.
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7.3.Розміщення реклами театрально-концертних
та видовищних заходів потребує попереднього погодження міськвиконкому, оформленого уповноваженою особою.
8. Контроль за дотриманням цих Правил та відповідальність за їх порушення
8.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснює уповноважена особа.
8.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа, яка
здійснює контроль за додержанням цим Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги особа, яка здійснює
контроль, подає інформацію районному управлінню у
справах захисту прав споживачів у по рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний
у порушенні цих Правил несе відповідальність згідно із
законодавством.
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8.5. Дозвіл скасовується рішенням міськвиконкому
при порушенні законодавства про рекламу, вимог документів, на підставі яких він видавався, та вимог цих
Правил.
8.6. Дозвіл молів бути анульований з наступним демонтажем
спеціальної конструкції та відшкодуванням пов’язаних
з цим витрат за рахунок коштів розповсюджувача зовнішньої реклами у випадках:
- порушення умов, вказаних у договорі, Правилах
та документах, які до нього додаються;
- протягом трьох місяців рекламна площа не експлуатується;
- повним або частковим пошкодженням архітектурно-художньої форми (зовнішнього вигляду) рекламного засобу конструкції, його інформаційної поверхні
(рекламоносія) та неприйняття своєчасних та належних
заходів по їх усуненню.
8.7. Демонтажу підлягають:
- рекламоносії, власника яких встановити неможливо;
- самовільно розміщені спеціальні конструкції або
рекламоносії (відсутність дозволу);
- об’єкти зовнішньої реклами після закінчення
терміну дії дозволу;
- об’єкти зовнішньої реклами, що створюють у разі
їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю
людей або заподіянню шкоди майну третіх осіб;
- рекламоносії. власники яких мають заборгованість за право тимчасового користування місцями
розміщення рекламоносіїв у м.Городище більше, ніж
за 3 місяці.
8.8. Демонтаж і усі роботи, пов’язані з благоустроєм місця розташування зовнішньої реклами,
проводяться робочим органом на підставі невиконання вимог, викладених у приписах робочого органу, з
наступним відшкодуванням витрат, пов’язаних з цим,
за рахунок коштів осіб, що припустили зазначені порушення.
8.9. Порядок проведення демонтажу спеціальних
конструкцій встановлений згідно з Положенням про
порядок демонтажу, обліку, збереження, оцінки та реалізації об’єктів зовнішньої реклами та інформації.
9. Заключні положення
9.1 Питання, що не врегульовані цими Правилами,
вирішуються згідно з чинним законодавством України,
а також відповідно до рішень Городищенської міської
ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів.
9.2. Спори, що виникають при вирішенні питань,
пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами вирішуються у встановленому чинним законодавством
порядку.
ТАРИФИ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ
РОЗТАШУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ М. ГОРОДИЩЕ
Вид рекламоносія
Розмір плати в
місяць з розрахунку 1
кв. м рекламної площі
рекламоносія, грн.
Окремо розташована
щитова установка
Окремо розташована тумба
Панелі-кронштейни
на стінах будівель
Щит, плакат на зупинках
громадського транспорту,
на об’єктах чи елементах
благоустрою
Панель-кронштейн на стовпах
міського освітлення та інших
опорах, стенди змішаної інформації,
реклами від громадян та суб’єктів
підприємницької діяльності
Транспоранти-перетяги, троли,
підвіси на жорсткій основі, в т.ч.
над проїжджою частиною
вулиць, доріг
Установки, розміщені на дахах
будівель та споруд
Динамічна реклама, табло, лазерні
установки (по площині екрану)

5
6
7

7

7

15
7
7

Коригуючі коефіцієнти: світлова реклама – 0,1,
неосвітлена реклама – 1,5, односторонній щит – 1,0,
двосторонній щит (до вартості обох сторін 0, 75), тристоронній щит, типу «призматрон» (до вартості однієї
сторони) – 2,0.
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НАШ КАЛЕНДАР

6 День Великомученика Юрія (Георгія)
Побідоносця. – 150 років від дня народження
Рабіндраната Таґора (Тхакур Робіндронатх)
ТРАВЕНЬ
3 Всесвітній день свободи преси. –- День (1861–1941) , індійського бенгальського пое1–2 День міжнародної солідарності тру- Сонця. Запроваджено у 1994 році Міжнарод- та, прозаїка, драматурга, лауреата Нобелівської премії (1913): Зорі не бояться, що їх
дящих. Встановлено конгресом ІІ Інтернаціо- ним товариством сонячної енергії (МТСЕ).
сприймуть за світлячків.
налу (Париж, 14-21 липня 1889 року).
5 Міжнародний день акушерства.

КОЖЕН ВИБИРАЄ ДЛЯ СЕБЕ

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЩАСТЯ
Чи є в людському мозкові така собі «кнопка
щастя», натиснувши на яку можна будь-якого
песиміста зробити щасливим? Виявляється, є.
Вона знаходиться в області мозолистого тіла,
там, де пролягає «міст» між двома півкулями. І
при електростимуляції цієї ділянки у людини
виникає відчуття неземного блаженства…

У ГОНИТВІ ЗА ІДЕАЛОМ
Може нам варто ганятись не за «довгим
рублем», а за чимось більш важливішим і значущим? Наприклад, за якоюсь красивою
мрією чи ідеалом?
В одній притчі розповідається, як чоловік
вирішив одружитись з ідеальною жінкою і,
щоб знайти її, пішов мандрувати по світу.
Через сорок років він повернувся додому –
один, без дружини. І хтось спитав його: «Ну що,
ти зустрів ідеальну жінку?» – «Так, – зітхнув
чоловік, - я її зустрів…» – «Так чому ж ти повернувся один, а не разом з нею?» – «Тому що
вона шукала ідеального чоловіка…»

ВСЯ СПРАВА В ГОРМОНАХ?
У ході вивчення людського «центру задоволення» були отримані нові цікаві дані. З'ясувалось, наприклад, що ця ділянка мозку
переповнена дофаміном – гормоном, що
дарує людині відчуття ейфорії і щастя. Наряду з
іншими гормонами, відповідальними за
настрій, кількість дофаміну в «центрі задоволення» визначає, наскільки щасливими ми
себе відчуваємо. І якщо його недостатньо,
людина намагається його збільшити.
Способів багато: влада, кохання, секс, смачна їжа, чиясь увага, визнання, молитва, перемога, хобі, гроші, алкоголь, наркотики, швидка
їзда на автомобілі... Словом, будь-яка думка,
подія чи поведінка, викликає гормональний
сплеск. І кожен обирає свій спосіб, аби отримати нестачу дофаміну.

БУДЬТЕ ЗДОРОВИМИ
Грузинська приказка повчає: «Хочеш бути
щасливим один день? Не ходи на роботу.
Хочеш бути щасливим три дні? Заведи коханку.
Хочеш бути щасливим десять років? Одружись. Хочеш бути щасливим все життя? Будь
здоровим!»
Можливо, щастя дарує здоров'я? Воно, звичайно, важливе. Але як однією водою не
будеш ситим, так і одним здоров'ям не будеш
щасливим. Здоров'я, як повітря: коли воно є,
його не помічаєш, тому не цінуєш.

ГРОШІ – СПРАВА
ШІСТНАДЦЯТА...
Один із найпоширеніших міфів звучить так:

ТАК У ЧОМУ Ж ЩАСТЯ?
для щастя потрібні гроші чи, як пожартував
одного разу французький мільйонер Поль
Гетті, «щастя не в грошах, а в їхній кількості».
Насправді ж не все так просто.
Якщо вірити статистиці, палати психіатричних клінік США й Англії більш ніж наполовину
(майже 60%) заповнюють дуже багаті люди (і
лише на 30% – бідні). Зірки моди, кіно й музики
не вилізають із депресій, регулярно вживаючи
сильні антидепресанти, алкоголь чи наркотики. Бізнесмени, які накопичили величезні капітали, передчасно помирають від раку та інших
хвороб, викликаних надлишком стресу і страху.
Кілька років тому «Німецька спілка раціональної психології» провела опитування
близько 3 000 німців віком до 65 років з метою
дізнатись, що робить їх щасливими. З'ясувалось, що найважливішими джерелами щастя
для німців є: люблячий ніжний партнер, щаслива сім'я, здорові діти, успіх на роботі, улюблені захоплення. Гроші у цьому списку зайняли
лише шістнадцяте місце.

Якщо добре покопатись у літературі на тему
щастя, можна виявити, що перша умова – це
робота, цілеспрямована і творча.
«Секрет наших нещасть у тому, – писав Бернард Шоу, – що у нас дуже багато часу для того,
аби думати над тим, щасливі ми чи ні».
Під час другої світової війни австрійський
психіатр Віктор Франкл потрапив у концтабір
(Освенцім). До того часу його рукопис, присвячений пошуку сенсу життя, був ще не закінчений. Тільки пристрасне бажання завершити
книгу давало йому сили, аби витримати жахи
табірного життя. Навіть коли він захворів на
тиф, тільки необхідність постійного запису на
папірцях своїх поміток допомогла йому перемогти хворобу.
Сучасні психологи дійшли висновку, що ми
найбільш щасливі тоді, коли прагнемо поставленої мети. Саме стан прагнення, чи, простіше
кажучи, щоденна робота, яка наближає нас до
поставленої мети, – а не успішне завершення
початої роботи! – дають нам найбільшу радість
психологічного винагородження.
Ну, а головним фактором, що перешкоджає
щастю, вчені називають неробство. При цьому,
як з'ясувалось, зовсім не важливо, чим воно
викликане – лінощами, хворобою, злиднями
чи, навпаки, фінансовим благополуччям.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок, газиф., усі надв.
спор. 6500 у.о. Т. 0 (96) 551-11-95.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Доватора (р-н
переїзду), 10х11, заг.пл. 58 кв.м., усі зручн.,
частина добудована без внутрішніх робіт, усі
надвюспор. Можливо на виплату. Т. 0 (96)
452-53-23 (з 18.00 до 21.00)
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Крупської, 66,
усі зручн., газифік., усі надв.спор., зем.діл. 6
сот. Т. 0 (67) 973-61-02.
будинок (р-н залізн..вокзалу), газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 50 сот. Т. 2-10-66, 0 (98)
223-69-01.
будинок, вул.Гулака-Артемовського,62,
12,5х10, газиф., усі надв. спор., зем. діл. 35
сот. 33000 у.о., торг. Т. 2-26-79, 0 (67) 582-2521.
будинок, вул.Івана Ле,79, усі надв.спор.,
зем.діл. 15 сот., поблизу річка і ліс, можливо
під дачу. Т. 2-30-93, 0 (98) 351-33-42.
будинок, вул.К.Маркса,28, заг. пл. 42,5
м.кв, усі надв. спор., зем. діл. 10 сот. 7000 у.о.
Т. 0 (63) 287-77-71, 0 (63) 932-58-72.
будинок, вул.Миру, 18, дерев'яний,
обкл.цеглою, 8х11, усі зручн., зем.діл. 21 сот.,
сад. Т. 2-19-50.
будинок, вул.Кірова,68, газиф., центр.
водогін і крин., усі надв. спор., приватиз. зем.
діл. 21 сот. Т. 2-23-81, 0 (99) 730-65-93.
будинок, вул.Короленка,39 (р-н залізн.
вокзалу), газиф., усі надв. спор. Т. 0 (96) 37563-66.
будинок, вул.О.Кошового, газиф., усі надв.
спор., тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-4019, 0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок, вул.Лисенка,6, газиф., усі надв.
спор., зем. діл. 10 сот. Т. 2-21-05, 0 (97) 10079-14.
будинок, вул.Лермонтова, газифік., усі
надв.спор. Т. 0 (96) 292-73-27, 0 (63) 022-8028.
будинок, пров.Маяковського, 8х11, заг. пл.
70 м.кв., газиф., ремонт, усі зручн., зем. діл.
15 сот. АБО ОБМІН на квартиру. Т. 0 (98)
396-33-46.
будинок, вул.Маяковського,103 (р-н залізн.
вокзалу), усі надв. спор., приватиз. зем. діл.
16 сот. Т. 0 (564) 22-24-63, 0 (97) 581-45-43, 0
(97) 581-45-42.
будинок, вул.Нова,7 (центр), обкл.
плиткою, газ, парове опал., усі надв. спор.,
погріб під будинком, зем. діл. 16 сот. 100000
грн., торг. Т. 0 (67) 985-76-88.
будинок, вул.Сверлова, (р-н
залізн.вокзалу), 15, 9х12, зем.діл. 7 сот. 10000

євро.Т. 0 (67) 609-32-00.
будинок, вул.Слов'янська, 31 (центр),
цегляний, газифік., центр.водогін, усі
надв.спор., зем.діл. 10 сот. Т. 2-19-07, 0 (67)
453-05-71.
будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96)
695-99-21.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор.,
зем. діл. 36 сот., вихід до берега річки
Вільшанки. 20000 у.о., торг. Т. 2-40-64, 0 (97)
227-64-63.
будинок, вул.Чапаєва,12 (центр). Т. 2-0374, 0 (97) 204-64-57.
будинок, вул.Чапаєва,37, 8х12, під
залізом, облиц. плиткою, 4 кімн., усі надв.
спор., великий підвал, крин., зем. діл. 20 сот.,
можл. підвести газ. Т. 2-04-45.
будинок, вул.Чапаєва,40, на 2 входи, усі
надв. спор., зем. діл. 30 сот. Т. 2-23-72.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв. спор.,
зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
ЗДАМ
будинок, 4-кімн., умебльований, газифік.,
телефон, зем.діл. 10 сот. Плата 200
грн.+комун.послуги. Т. 0 (97) 951-01-90.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира, в 1-пов. 3-х кварт.буд., заг.пл.
106 кв.м., усі зручн., усі надв.споруди: літня
кухня, гараж, погріб, бесідка. Двір
упорядкований, сучасна огорожа, плодовоягідні насадження. Т. 0 (93) 591-05-12, 0 (97)
908-22-12.
квартира 1-кімн., 3 пов. 5-пов. буд. у
м.Городище (центр). Т. 0 (96) 246-41-60.
квартира 2-кімн., 1 пов., у с.Мліїв-1
(садстанція), є погріб, сарай, телефон. Т. 955-44, 0 (97) 304-06-29.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 7сот., в центрі міста. Т.
0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
земельна ділянка 18 сот.,
вул.Незалежності,28. Т. 0 (67) 249-73-86.
земельна ділянка 12 сот., вул.Шмідта –
під забудову, погріб, цоколь, недалеко ліс,
річка, вул. газ. Т. 0 (97) 284-24-23.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
ВАЗ 2102, 79 р.в., червоний, у добр.стані.
11000 грн. Т. 0 (63) 583-95-70.
ВАЗ 2107, 04 р.в., 1,5, пробіг 48000 км,
нова гума, титанові диски, хороша акустика,
сигналізація, ЦЗ, ел.запалення, тонування,
CD і MP3. 4200 у.о., торг. Т. 0 (96) 748-74-24.
ВАЗ 21093, 03 р.в., сірий металік, 1,5, ЦЗ,

сигналізація, диски, магнітофон, ГБО, у
добр.техн.стані. 4700 у.о. Т. 0 (97) 777-54-86.
ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
ВАЗ 2105 – на запчастини. Т. 0 (97) 152-0411.
документи на трактор ЮМЗ-6Л. Т. 0 (98)
438-45-98 (після 18.00).
ПРОДАМ
КПП 4-ст. 350 грн. Т. 0 (97) 152-04-11.
редуктор ВАЗ 2103. 800 грн. Т. 0 (97) 15204-11.
трактор ЮМЗ-6Л – на запчастини. Т. 0 (98)
438-45-98 (після 18.00).
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
вітрини, однофазні, нового зразка, 2 шт. Т.
2-46-24.
диски для підгортача картоплі.Т. 0 (97)
452-86-24.
електродвигуни, 10 кВт, 1500 об.; 5,5 кВт,
1500 об. Т. 0 (97) 452-86-24.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
євроцегла, 633 шт. 1 шт./3,50 грн. Т. 2-2589.
євроцегла; цегла вогнестійка, біла;
євробатареї. Т. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63)
566-27-74.
пісок, будівельний. 1 т./800 грн. Т. 0 (97)
360-49-82.
дошка, соснова, необрізна, суха, товщ.50
мм, 4,5 м. Т. 0 (97) 571-82-11.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2
крісла), кофейний колір, легка, б/к, відм.
стан. 8000 грн., торг. Т. 0 (67) 581-74-25.
РІЗНЕ
ПРОДАМ
бджоли (сім'ї без вуликів). Т. 0 (96) 402-1096, 0 (67) 369-29-43.
коляска дит., салатова, повний комплект,
сучасна; коляска, дит., літня; ходунки,
рожеві. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
коляска дитяча, зим.-літн, салатово-сіра,
дощовик, москітна сітка, надувні колеса, відм.
стан. Т. 0 (97) 571-82-11.
пшениця, кукурудза, мінімальне
замовлення 0,5 тонн. Т. 0 (98) 351-33-42.
насіння соняшника. Т. 0 (67) 133-28-98.
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн., торг. Т. 0
(67) 581-74-25.
цистерна, 50 куб., метал., товщина 4 мм. Т.
0 (67) 759-24-12.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
У клініку поступив новий
пацієнт, громадянин Сомалі.
Першим ділом він захопив судно у сусіда по палаті.
J J J
У дитячому садку.
– Який милий малюк! Хлопчику, як тебе звати? Петя? Петрусь. Які пухкі щічки! Скільки
тобі років? Петю, а кого ти
більше любиш – тата чи маму?
А з дівчаток кого ти більше любиш – Надійку чи Марійку?
– Тітонько, будь ласка, не дихайте мені в обличчя перегаром. Мені 5 років. Я однаково
люблю тата і маму. Ще я люблю
іграшки і цукерки. Дівчаток я любитиму, коли виросту. Хоча останнє, після знайомства з Вами,
вже не факт.
J J J
Від недотримання правил техніки безпеки люди не тільки гинуть, а й народжуються.
J J J
Циганка підходить до молоденької дівчини:
– Дай поворожу!
– Чи вірите Ви в Бога, як вірю
в нього я!
Від свідка Єгови цигани
відбивалися всім табором.
J J J
Якщо болт потрібно забити
акуратно, його вкручують.
J J J
– Слухай, Люся, ось зараз
прийде господар машини, і у нас
будуть проблеми.
– Заткнись і фотографуй, а
то я зараз впаду з капота!
J J J
– Лікарю, мій чоловік дуже
хворий. Що робити?
– Перш за все треба поставити діагноз. Роздягніться і покажіть, де в нього болить.
J J J
Спекотного літа мужик
зустрічає приятеля і запитує:
– Біля вашого будинку теж
висить оголошення, щоб економили воду?
– Так. А я, між іншим, це вже
роблю.
– Як?
– Приймаю душ з сусідкою.
J J J
Українські вегетаріанці... довели що сало – це рослина.
J J J
Слово – не горобець. Все не
горобець, крім горобця.
J J J
Старість – це коли дівчата за
викликом приїжджають до тебе
в машині з червоним хрестом.

