


Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відпо-
відно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної по-
літики 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 Городи-
ща”. 

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 будів-
ництву» та «Про прискорений перегляд регуляторних актів, 
прийнятих органами та посадовими особами місцевого само-
врядування», у зв’язку з надходженням скарг щодо порушень, 
пов’язаних з благоустроєм міста, виникла необхідність розроб-
ки проекту рішення Городищенської міської ради „Про затвер-
дження правил благоустрою міста Городища” в новій редакції. 

Загальна проблема стану благоустрою в місті Городище, 
покращення його санітарного стану є актуальною. Проведен-
ня даного регулювання доцільно в зв’язку з тим, що іншої 
альтернативи рішення існуючих проблем не існує. Даний ре-
гуляторний 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 життєді-
яльності 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 об-
раного способу 

Альтернативними способами досягнення мети регулятор-
ного 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 утриман-
ня у належному стані тротуарів, вулиць, доріг, будівель, терито-
рій загального користування, зелених насаджень в належному 
санітарно-технічному стані, запобігання паркування транспорт-
них 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 правопо-
рушення 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 до-
бровільного вчинення дій, направлених на утримання міста у 
належному санітарному стані, збереження елементів благо-
устрою. 

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є 
методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збере-
ження благоустрою міста, оскільки такі дії можуть вчинюватися 
виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефек-
тивною. 

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 благо-
устрою 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 ді-
лянок що є власністю фізичних та юридичних осіб не є доціль-
ним 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 містаГороди-
ще, а саме прийняття Городищенською міською радою рішення 
“Про затвердження Правил благоустрою міста Городища”. Пе-
ревагою обраного способу є створення вимог щодо проведен-
ня в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формуван-
ня сприятливого для життєдіяльності людини середовища. 

4. Опис механізмів, які пропонується застосувати для 
розв’язання проблем, і відповідні заходи 

Для розв’язання проблеми пропонується застосувати на-
ступний механізм: 

• Розробка норм та правил поведінки у сфері благо-
устрою 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 рі-
шення питань, пов’язаних із благоустроєм, санітарним станом 
територій;

Для забезпечення дії даного механізму пропонується за-
стосувати наступні заходи:

• Забезпечити вільний доступ та участь у розробці про-
екту 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 самовряду-
вання 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 за-
твердження Правил благоустрою міста Городища”. Притягнен-
ня 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 тери-
торій, забезпеченню чистоти і порядку в місті.

За невиконання правил благоустрою винні особи притягу-
ються до відповідальності, встановленої Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, відшкодовуватимуть збитки 
та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визнача-
ються чинним законодавством України. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропо-
нованого регуляторного акта

Сфера 
впливу Вигоди Витрати

Органи 
місце-
вого 
амовря-
дування

Поліпшення благоустрою, са-
нітарного стану, забезпечення 
чистоти і порядку в місті. 
Створення умов сталого розви-
тку 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 ре-
гуляторного акту 
та з утриманням 
відповідних служб 
які наділені повно-
важеннями щодо 
контролю за до-
триманням Правил 
благоустрою.

Юри-
дичні 
особи 
та фі-
зичні 
особи - 
підпри-
ємці

Користування суспільними бла-
гами за рахунок покращення са-
нітарного стану та благоустрою 
Упорядкування відносин між 
суб’єктами; 
Покращення умов для розвитку 
бізнесу; 
Гарантії збереження капітало-
вкладень в благоустрій; 
Отримання можливості прове-
дення земельних, будівельних 
робіт, робіт з реконструкції, ре-
монтів, тощо.

Витрати на санітарне 
очищення та благо-
устрій прилеглих та 
закріплених тери-
торій. 
Витрати пов’язані 
з відновленням 
благоустрою після 
проведення земель-
них та інших робіт, 
пов’язаних з тимча-
совим порушенням 
благоустрою міста. 

Насе-

лення 

Користування суспільними бла-
гами за рахунок покращення са-
нітарного стану та благоустрою 
території міста. 
Отримання можливості прове-
дення земельних, будівельних 
робіт, робіт з реконструкції, ре-
монтів, тощо.

Витрати на санітарне 
очищення та благо-
устрій прилеглих та 
закріплених тери-
торій. 
Витрати пов’язані 
з відновленням 
благоустрою після 
проведення земель-
них та інших робіт, 
пов’язаних з тимча-
совим порушенням 
благоустрою міста. 

 
/      7. Строк дії акту 

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлю-
ється необмежений, або до моменту виникнення змін у чинно-
му 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 благоу-

строю комунальними службами та підприємствами за рахунок 
коштів місцевого бюджету та за власний рахунок; 

• кількості укладених договорів на вивезення сміття, від-
ходів; 

• кількості порушень правил благоустрою, які обчислю-
ються відповідно до кількості протоколів про адміністративні 
правопорушення за ст. 152 КУпАП; 

• розміри надходжень коштів у бюджет міста від фінансо-
вих санкцій за порушення правил благоустрою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюва-
тися відстеження результативності регуляторного акта 

При проведенні відстеження результативності даного регу-
ляторного акту будуть використовуватися офіційні статистичні 
дані. 

No 
п/п Захід

Відповідаль-
ний за вико-

нання

1. 
Проведення аналізу щодо кіль-
кості скарг про порушення питань, 
пов’язаних з благоустроєм, забезпе-
ченням 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 ра-
хунок 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 кіль-
кості протоколів про адміністративні 
правопорушення за ст. 152 КУпАП; 

Виконком 
міської ради

5. 
Проведення аналізу щодо розмірів 
надходжень коштів до міського бю-
джету від фінансових санкцій за по-
рушення правил благоустрою. 

Виконком 
міської ради

Відстеження результативності вказаного регуляторного акта 
буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного 
та періодичного відстежень. 

Для визначення значень показників результативності дано-
го 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 повтор-
ного 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 само-
врядування в Україні”,  Закону України “Про благоустрій насе-
лених 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” (до-
дається).

2. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв’язків з гро-
мадськістю Покасю О.М. через засоби масової інформації 
проінформувати населення, підприємства та організації міста 
стосовно прийняття даного рішення.

3. Контроль за виконанням вищевказаного нормативно-
правового акту покласти на постійну комісію міської ради з 
питань містобудування та житлово-комунального господарства 
і на постійну комісію з земельних питань  та охорони навколиш-
нього природного середовища.

За дорученням сесії
Городищенський міський голова  В.П. Мирошник

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß  ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ 
На виконання вимог Закону 

України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері гос-
подарської 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 ана-
лізом регуляторного впливу опри-
люднюється 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 врегу-
лювання належного утримання та 
раціонального використання терито-
рії міста, організацію упорядкування 
та охорони об’єктів благоустрою, а 
також визначає комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення на-
лежного санітарного стану, чистоти 
та порядку в місті.

Підставою для розробки проекту 
є неврегульованість деяких питань 
забезпечення більш комфортних і 
безпечних умов проживання меш-
канців міста, дотримання загальноо-
бов’язкових на території міста норм, 
за порушення яких передбачена 
відповідальність згідно з чинним за-
конодавством 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”.



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 те-
риторіями, 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 меж-
ах міста, незалежно від форми їх власності, громадянами 
міста та с. Набокова.

1.3.   Відповідальність за виконання цих Правил покла-
дається   на громадян, службових осіб та керівників підпри-
ємств, організацій, установ.

1.4.  Управління благоустроєм міста здійснюється ви-
конкомом 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 сміттєз-
валище та ін.) виконують спеціалізовані підприємства неза-
лежно від форм власності, визначені виконкомом.

1.6.   Роботи з утримання, капітального та поточного 
ремонтів об’єктів, будинків, будівель і споруд, які не від-
носяться 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 побуто-
вих 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, буді-
вельних та великогабаритних відходів   можуть   виконувати   
підприємства, юридичні та фізичні особи, які мають відпо-
відну техніку, машини та механізми і відповідні договори з 
підприємством, яке утримує міське сміттєзвалище.

1.9.  Розпорядження, приписи, вказівки голови вулич-
ного комітету (вуличкому) щодо дотримання норм громад-
ського порядку, санітарії, благоустрою, що не суперечать 
чинному законодавству, є обов’язковими для виконання 
всіма громадянами, які проживають або тимчасово пере-
бувають на закріпленій за вуличкомом території.

1.10.  Вуличком обирається громадянами, що прожива-
ють 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 затвер-
дження нового голови вуличного комітету.

1.12.  Основний обов’язок голови вуличного комітету 
домагатися від всіх громадян, які проживають або тимча-
сово перебувають на відповідній території, та керівників, 
розташованих на ній підприємств, установ, організацій, 
дотримання Правил благоустрою міста.

1.13. Розпорядження, приписи, вказівки голови вулич-
ного комітету можуть бути скасовані виконкомом міської 
ради або оскаржені в суді.

2. Користування зеленими насадженнями та їх збе-
реження.

2.1. Порядок  надання в користування та вилучення 
земель визначається Земельним кодексом України.

2.2. Відповідальність за збереження зелених наса-
джень 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 землев-
ласників і землекористувачів;

-  на вулицях перед будівлями до проїжджої частини 
всередині квартальних насаджень –   на власників (оренда-
рів) житлових, громадських і промислових будівель та спо-
руд, об`єднання співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ), а також на власників будівель побуту, торгівлі, осві-
ти, охорони здоров’я, які розташовані у житлових районах;

-   на територіях підприємств, а також на прилеглих  
до   них ділянках  і  санітарно-захисних зонах – на ці під-
приємства;

-  на територіях зелених насаджень, відведених під бу-
дівництво, з дня початку робіт – на  керівників організацій, 
яким відведені земельні ділянки, та керівників будівельних 
організацій;

-  на пустирях, берегах водоймищ та річок – на керів-
ників прилеглих підприємств із врахуванням особливого 
режиму їх використання відповідно до ст.88, 89 Водного 
Кодексу України згідно з рішенням органів місцевого само-
врядування;

-  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 на-
лежний 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 біотехніч-
них заходів для створення оптимальних умов їх мешкання 
та розмноження.

2.5.  За межами власних земельних ділянок заборо-
няється:

- 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 по-
годження 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, елек-
тропроводи та інші предмети, якщо вони можуть пошко-
дити 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 стрі-

ляти 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 ви-
далення зелених насаджень.

Комісія виконкому визначає стан зелених насаджень 
і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають 
видаленню. Акт складається у чотирьох примірниках і по-
дається на погодження з територіальним органом Мінп-
рироди. Три примірники погодженого акта повертаються 
комісії, по одному з них передається власнику (користувачу) 
земельної ділянки і заявнику.

Голова комісії готує проект рішення виконкому про ви-
далення 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 від-
новної   вартості   зелених   насаджень,   що   підлягають 
видаленню.

2.6.3. Ордер на видалення зелених насаджень викон-
ком 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     на-
саджень     не проводиться у разі:

- знесення аварійних  і сухостійних дерев, а також само-
сійних 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 транс-
форматорній підстанції і розподільному пункті системи        
енергопостачання,  мережі  водо-,теплопостачання та водо-
відведення, 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 оформлен-
ням 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 ді-
лянці, яка перебуває у приватній власності та на присадиб-
ній ділянці здійснюється за рішенням власника (користува-
ча) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

2.6.8. Відновна вартість зелених насаджень, розташо-
ваних 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 ви-
димість на перехрестях  доріг, звисають над тротуарами, 
дорогами або знаходяться  безпосередньо біля лінії елек-
тромереж, 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, устано-

ви, підприємства, незалежно від їх відомчого підпорядку-
вання та форм власності, а також орендарі, індивідуальні 
забудовники та власники будинків зобов’язані:

3.1.  Підтримувати в належному стані будинки, спо-
руди, 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-будівель-
них робіт огороджувати будівельні  майданчики  охайними 
огорожами або типовими інвентарними щитами. При ви-
конанні цих робіт службові особи зобов’язані не допускати 
забруднення території, прилеглої до будівельного майдан-
чика. Будівельне сміття і ґрунт вивозити з будівельних 
майданчиків регулярно. Механізми і матеріали вивозити 
негайно після того, як відпаде потреба в них. Ґрунт з тери-
торій підприємств, будівельних майданчиків і будинковоло-
дінь вивозити і звалювати тільки у відведених виконкомом 
міської ради місцях.

3.4.  На території Городища міською радою встанов-
люється 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 здій-
снити будівництво об’єктів містобудування на земельних ді-
лянках, що належать їм на правах власності чи користуван-
ня, зобов’язані отримати від  виконавчого комітету міської 
ради дозвіл на будівництво.

3.7.  Дозвіл на будівництво надається на підставі комп-
лексного 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 спо-
рудження 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 архітек-
турних форм для здійснення підприємницької діяльності, 
балконів, веранд, дитячих і спортивних майданчиків, 
установка малих архітектурних форм, рекламоносіїв про-
водиться 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, ви-
даного 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 зна-
ходяться 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 матеріа-
лів на прилеглій території, але не довше одного місяця.

          Якщо після закінчення вказаного терміну та попе-
редження депутата міської ради, представника виконкому 
міської ради або голови вуличного комітету виконавець 
ремонтно-будівельних робіт не забере матеріали з приле-
глої території, вони можуть бути вилучені комунальним під-
приємством без відшкодування їхньої вартості. Прибирання 
прилеглої території, транспортування та навантажувальні 
роботи оплачує власник будівельних матеріалів. Кому-
нальне підприємство оприбутковує будівельні матеріали та 
використовує їх для потреб міста або реалізовує  в установ-
леному порядку.

3.11.  Розклеювання газет, плакатів, афіш, різних  оголо-
шень  і  реклами дозволяється тільки на спеціально призна-
чених для цього щитах чи рекламних тумбах  з дозволу влас-
ника рекламних щитів і рекламних тумб згідно з правилами 
розміщення реклами.

3.12.  Власники багатоквартирних і індивідуальних жит-
лових, культурно-побутових, промислових та інших будин-
ків 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 най-
коротший строк усувати пошкодження, своєчасно очищати 
покрівлі від снігу та льоду.

3.13.  На фасаді кожного будинку повинні бути вста-
новлені таблички з назвами вулиць, провулків і номери 
будинків.

3.14. При вході в житлові багатоквартирні будинки по-
винні 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 відве-

дених 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 відпо-
відного 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 по-
минальних днів (протягом двох тижнів після Великодня) до-
пускається 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 дво-
рів.

4.1. Підприємства, організації і установи, незалежно 
від їх відомчого підпорядкування, а також власники і орен-
дарі 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 (во-
довідведення) з вулиць та сусідніх ділянок. Взимку приби-
рати сніг, зрубувати лід, посипати піском, влітку підмітати, 
поливати водою вулиці, тротуари, а також своєчасно косити 
траву і буряни на земельних ділянках які знаходяться у ко-
ристуванні чи на праві власності та на прилеглій до них тери-
торії, 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 Правила-
ми благоустрою та іншими нормативно-правовими актами, 
навіть у тому разі, якщо вони тимчасово їх не використову-
ють, або не проживають у м.Городищі (Набокове).

Межі прибирання, благоустрою та озеленення приле-
глої території встановлюються від меж закріплених терито-
рій 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 за-
гального користування визначаються міськвиконкомом.

4.2.  Керівникам підприємств, організацій, закладів 
(незалежно від форм  власності), головам правлінь садових 
та гаражних товариств, власникам приватних будівель  орга-
нізовувати 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 прове-
дення дератизаційних робіт.

4.4. Відповідальність за утримання і прибирання про-
їжджої частини вулиць міської комунальної власності та зли-
вової 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 «Кому-
нальник».

4.7. Відповідальність за утримання та санітарний стан 
контейнерів для твердих побутових відходів та контейнер-
них майданчиків, розташованих у приватному секторі та 
житловому фонді міста, покладається  на власників.

4.8.  КП «Комунальник» забезпечує миття та дезінфек-
цію 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 від-
ходів;

- на  миття та дезінфекцію контейнерів та спеціалізо-
ваної техніки.

4.10.  Власники будинків приватного сектора міста, 
приватні підприємці, а також підприємства, установи, 
організації, незалежно від форм власності та відомчого під-
порядкування зобов’язані укласти договори на вивезення 
твердих побутових відходів із КП «Комунальник» або  з 
іншими організаціями чи приватними підприємцями, ви-
значеними 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 за-
мовника цих робіт.

4.12 На території  будинковолодінь повинні бути   
встановлені    дворові контейнери для твердих побутових 
відходів.

4.13.  Під дворовими контейнерами повинні  бути  вла-
штовані  рівні  водонепроникні (бетонні або асфальтовані) 
майданчики, які огороджуються живоплотом.

4.14.  Контейнери розміщують на майданчиках, від-
далених 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 об-
робці. 

4.17.  Вилучення відходів із будинковолодінь про-
водиться за схемою санітарного очищення міста, яка по-
годжується з органами держсаннагляду і затверджується 
виконкомом міської ради.

4.18.  Біля входів у приміщення підприємств, установ, 
багатоквартирних житлових будинків, відкритих павільйо-
нів та кіосків, магазинів, барів, кафе, ресторанів, офісів, на 
вокзалах, ринках та місцях вуличної торгівлі в обов’язковом-
у порядку повинні бути встановлені урни для сміття. Відпо-
відальність за своєчасне встановлення і прибирання урн  
покладається на власників об’єктів. 

4.19.   Працівники  виносної торгівлі зобов’язані приби-
рати 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 ді-
лянок відповідно до їх цільового призначення, при яких 
власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок 
завдається найменше незручностей (затінення, задимлен-
ня, неприємні запахи, шумове забруднення тощо),  при 
встановленні вбиралень, сараїв, загонів для птиці та худоби, 
інших споруд, зобовязані суворо дотримуватися санітарно-
епідемологічних 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  прибиран-
ня прилеглої території;

- заключення договору з одним із визначених у п.1.7. 
суб’єктом господарювання щодо вивезення твердих по-
бутових 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 спеці-

ально для цих цілей місцях, мити транспортні засоби в дво-
рах багатоквартирних будинків, біля річок, ставків та інших 
природних водоймищ.

4.22.5.  Випасати птицю і худобу в зонах відпочинку   на-
селення,   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  багатоквар-
тирних будинків тварин, птиці і бджіл.

4.22.9.  Виводити собак із квартир на вулиці, на про-
гулянку 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, газо-
нів та інше.

4.22.11. Утримання собак та котів у місцях загального 
користування   (коридорах, східцевих майданчиках, гори-
щах, підвалах).

4.22.12.   Вигулювати собак та інших тварин на терито-
ріях лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних закла-
дів, 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 загаль-
ного 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) за-
бороняється шуміти, кричати, співати, грати на музичних 
інструментах, вмикати звуковідтворюючу апаратуру, ви-
конувати 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 благо-
устроєм. Перебування на цвинтарях в нічний час.

4.22.18  Засипати канави, призначені для стоку дощо-
вих 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 діяль-
ність 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, спортив-

них, виробничих закладів, закладів  культури, харчування, 
сфери надання послуг, розташованих в адмінмежах  Горо-
дищенської 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 на-
явності скарг громадян міськвиконком може встановлювати 
обмеження режиму роботи цих об’єктів .

6.  Санітарний день.
6.1. Окремим рішенням виконкому міської ради  вста-

новлено  щотижневий санітарний день для прибирання 
території міста  п’ятниця.

6.2. Щоп’ятниці  керівникам  підприємств, установ, 
організацій, приватним підприємцям організовувати при-
бирання 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  Ко-
дексом України про адміністративні правопорушення.

8. Рекомендації щодо поліпшення благоустрою.
8.1. Рекомендується:
- зі сторони вулиці садити декоративні дерева та вла-

штовувати 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 утриман-
ня домашніх тварин.

-  рекламувати тютюнові, алкогольні  та слабоалкоголь-
ні вироби.

8.3. Недотримання рекомендацій не передбачає 
адміністративної відповідальності, а їх виконання буде за-
охочуватись.

ÏÐÀÂÈËÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ Ì²ÑÒÀ ÃÎÐÎÄÈÙÀ ПРОЕКТ



ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß  
ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ 

ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ 
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-

подарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх 
об’єднань оприлюднюється проект рішення Городищенської міської ради «Про затвердження техніч-
ної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Городище та села Набоків».

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у міській інформацій-
ній газеті «Городище». 

З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайо-
митися 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 юридич-
ними 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 ви-
щевказаних законодавчих актів проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових меха-
нізмів. 

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 Положен-
ню немає.

4. Механізм, що пропонується для розв’язання проблеми:
Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом створення умов для економічного регу-

лювання 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 над-
ходження 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 при-
йняттям даного рішення створюються умови для економічного регулювання земельних відносин при 
передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділян-
ки 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 відобразить-
ся 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 врахуван-
ні 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 зем-

лю; кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення; рівень поінформо-
ваності 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 над-
ходжень 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

Проект
ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА          

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 Від «___»_____ 2011 року    м.Городище  No      /VI

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Горо-
дище 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 пере-
гляд регуляторних актів,  прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»,  
постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.95р. No213 “Про Методику нормативної грошової оцін-
ки 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 Набо-

ків  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.Горо-

дище, згідно з додатком 4.
2. Головному бухгалтеру міської ради (Трохименко Л.А.) та спеціалісту з правових питань (Гав-

рилюк В.В.) забезпечити застосування нормативної грошової оцінки земель м.Городище та села На-
боків 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 грошо-
вої 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 викорис-

тання 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 ма-
сової 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 по-
стійну комісію із земельних питань.

                                      
За дорученням сесії Городищенський міський голова                       В.П. Мирошник    

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß  ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß 
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ 

На виконання вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності», з 
метою одержання зауважень і пропозицій від 
фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань опри-
люднюється проект рішення Городищенської 
міської ради «Про затвердження «Положення  
про оренду майна та методики розрахунку 
плати за оренду майна».

Проект рішення разом з аналізом регу-
ляторного впливу оприлюднюється у міській 
інформаційній газеті «Городище». 

З текстом проекту рішення та аналізом 
його регуляторного впливу всі бажаючі мо-

жуть ознайомитися також у приміщенні Горо-
дищенської міської ради.

Проект спрямований на вирішення пи-
тань які, полягають у  врегулюванні процедури 
передачі в оренду комунального майна, а та-
кож у встановленні порядку надання дозволів 
комунальним підприємствам, установам та 
організаціям на укладання договорів оренди 
нерухомого майна та індивідуально визначе-
ного майна, у забезпеченні виконання орен-
дарями зобов’язань  щодо своєчасної оплати 
за оренду та вдосконалення процедури здій-
снення орендарями  невід’ємних поліпшень.

З метою приведення  діючого Положення 
про оренду майна, що належить до комуналь-
ної власності територіальної громади міста, 
затвердженого рішенням міської ради у від-
повідність 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 регуляторно-
го впливу за адресою: 19500,м.Городище, 
вул.Грушевського, 11  (Городищенська міська 
рада). Тел. для звернень:  2-41-27.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ 
ÏÐÎÅÊÒÓ Ð²ØÅÍÍß ÃÎÐÎÄÈÙÅÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

„ÏÐÎ  ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÏÎËÎÆÅÍÍß 
ÏÐÎ ÎÐÅÍÄÓ ÌÀÉÍÀ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈÊÈ 

ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ ÏËÀÒÈ ÇÀ ÎÐÅÍÄÓ ÌÀÉÍÀ”
Городищенською міською  радою  роз-

роблено проект рішення „Про  затвердження 
Положення  про оренду майна та методики 
розрахунку плати за оренду майна”  (далі 
Положення).

1. Визначення проблеми, яку перебда-
чається розв’язати.

З метою приведення  діючого Положення 
про оренду майна, що належить до кому-
нальної власності територіальної громади 
міста, затвердженого рішенням міської ради 
від 12.12.08 No27-41/V у відповідність до ви-
мог чинного законодавства (Господарський 
кодекс України, Бюджетний кодекс України, 
Закони України „Про засади державної регу-
ляторної 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 Положен-
ня про оренду майна, що належить до кому-
нальної власності  територіальної громади 
міста, полягають у  врегулюванні процедури 
передачі в оренду комунального майна, а та-
кож у встановленні порядку надання дозволів 
комунальним підприємствам, установам та 
організаціям на укладання договорів оренди 
нерухомого майна та індивідуально визна-
ченого майна, у забезпеченні виконання 
орендарями зобов’язань  щодо своєчасної 
оплати за оренду та вдосконалення проце-
дури 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: орендо-
давців щодо збільшення доходів від оренди 
комунального майна, орендарів стосовно  
можливості користування комунальним май-
ном 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 за-
значеному 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 май-
на, 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 орен-
ду комунального майна; 

 - здійснювати належний контроль та об-
лік передачі майна в оренду; 

 - ефективно використовувати вільні 
площі;

 - вдосконалити процедуру надання до-
зволів 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 кому-
нальної власності; 

- вдосконалення порядку  надання  
дозволів на проведення  невід’ємних  по-
ліпшень;

- 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 необмеже-

ний. Зазначене Положення  може перегляда-
тись, доповнюватись за необхідністю згідно з 
чинним законодавством.

8.Показник результативності регулятор-
ного акту.

Показниками результативності регуля-
торного 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 про-
водитись 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  ви-
користання об’єктів  комунальної  власності та  
результати  їх  ліквідації. 

Голова постійної комісії з питань 
містобудування та житлово-
комунального господарства 
В.В. Томіленко 

                      ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА           проект
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
 Від «___»_____ 2011 року    м.Городище   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, від-
повідно 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 (до-

даток 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

Це Положення регулює суспільні відносини по оренді майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади міста Горо-
дище (надалі – комунальне майно).

І. Загальні положення.
1.1. Право на оренду майна у місті Городище набувається від-

повідно 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 комуналь-
ної 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 ко-
мунальної 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 рі-
шенням міської ради.

 2.3.  Від імені територіальної громади міста Городище повнова-
ження орендодавця здійснює Виконком міської ради в особі міського 
голови  Зварича О.І. надалі ВИКОНКОМ, а відносно окремого індиві-
дуального 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 Укра-
їни 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 юридич-
ної особи або прізвище, ім’я а по батькові фізичної особи), місцезнахо-
дження (місце проживання) , комунальне майно , яке бажаєте отрима-
ти 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 діяль-

ності: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію 
суб’єкта підприємницької діяльності – юридичні особи;

• бюджетними установами , організаціями – рішення уповно-
важеного органу про створення;

• неприбутковими організаціями – нотаріально засвідчена копія 
документів про реєстрацію неприбуткової організації;

• фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяль-
ності – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстра-
цію 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 фізич-

них);

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



• баланс підприємства за попередній рік (форма 
No1);

• звіт про фінансові результати діяльності за попере-
дній 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 тех-
ніко - економічного обґрунтування використання цілісного 
майнового комплексу, новоствореними суб’єктами підпри-
ємницької 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 комп-
лексів, що належать до комунальної власності територіаль-
ної 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 надхо-
дження заяви Виконкому на підставі даних єдиного реєстру 
та заяв перевіряє таку інформацію:

• наявність в комунальній власності майна, яке відпо-
відає вимогам заявника;

• належність конкретизованого у заяві майна на пра-
вах оренди або в іншому речовому праві іншим особам;

• наявність заяв на оренду зазначеного майна з боку 
осіб , яким комунальне майно надається відповідно до цьо-
го Положення поза конкурсом, а саме бюджетних установ та 
організацій;

• існування інших обмежень щодо конкретизовано-
го 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 кон-
кретизованого 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 неможли-
вості 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 проведен-
ня оцінки об’єкту оренди заявником.

4.10. Експертна оцінка майна має бути проведена в 
термін до 10 робочих днів з моменту отримання письмово-
го 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 коміте-
ту на основі протоколу конкурсної комісії та розпоря-
дження міського голови.

4.14. Рішення про надання в оренду індивідуально 
визначеного майна приймається самостійно комунальним 
підприємством, організацією, установою згідно вимог ді-
ючого законодавства та установчих документів.

4.15. Рішення про надання  в оренду нерухомого май-
на 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 під-
приємства , 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 забезпечен-
ня проведення конкурсу покладається на Виконком.

5.3. Оголошення конкурсу
5.3.1. Конкурс, який проводиться на підставі заяв 

суб’єктів підприємницької діяльності, оголошується протя-
гом  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 по-

казники тощо) ;
- початковий розмір орендної плати з розрахунку на 

один календарний місяць;
- адресу, номер телефону, години роботи організато-

ру 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 однако-
вими і незмінними для всіх учасників конкурсу. Пропозиції 
учасника конкурсу, які є кращими порівняно з конкурсними 
умовами, не створюють йому переваг перед іншими учас-
никами.

5.4.3. Завдання конкурсу на право оренди комунально-
го майна визначаються виходячи з таких інтересів територі-
альної громади, як  отримання найвищого розміру орендної 
плати забезпечення утримання комунального майна в на-
лежному стані (тобто виключення можливості його погір-
шення), а також отримання інших соціально-економічних 
вигод, запропонованих учасниками конкурсу.

5.4.4. Конкурсні умови щодо експлуатації об’єкту 
оренди визначаються Виконкомом з урахуванням пропо-
зицій 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 інтер-
есах територіальної громади без їх відшкодування з боку 

міської ради (за винятком випадків передбачених цим 
Положенням).

5.4.5. Початковий розмір орендної плати за користу-
вання нерухомим майном , що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Городище та нада-
ється 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 під-

приємницької 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 Ви-
конкому.

5.5.2. До заяви про участь у конкурсі додаються:
а) юридичними особами, які є суб’єкти підприємниць-

кої діяльності – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про 
державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності 
– юридичної особи;

б) неприбутковими організаціями – нотаріально за-
свідчена копія документів про реєстрацію неприбуткової 
організації;

в) фізичними особами , які є суб’єктами підприємниць-
кої 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 подаєть-
ся 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 підприєм-
ства 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 пер-
шого цього пункту, крім декларації про доходи  за попере-
дній 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 прожи-

вання ) 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 По-
ложенням.

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 затверджуєть-
ся 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 комі-
сії. 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, при-
значеної 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 ко-
місії, 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 (представ-
ники 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 комі-
сії 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 роз-
міру орендної плати з розрахунку на місяць не може бути 
меншим , ніж одна гривня.

5.7.5. Після визначення найвищого розміру запропо-
нованої орендної плати, відомості про особу , яка запро-
понувала 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 голо-
сування. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено у 
порядку, встановленому чинним законодавством .

5.7.7. Оголошення переможця конкурсу здійснює голо-
вуючий.

5.7.8. Протокол конкурсу підписується усіма членами 
конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні та до ньо-
го заносяться такі відомості:

- склад учасників конкурсу;
- пропозиції учасників конкурсу;
- хід проведення конкурсу;
- рішення та аргументація щодо визначення пере-

можця;
- відомості про особу , яка запропонувала найкращі 

після переможця умови;
- інша інформація.
5.7.9. Протокол передається міському голові про-

тягом доби з моменту його підписання. Міський голова 
зобов’язаний затвердити протокол протягом двох робочих 

днів з дня його отримання. Порушення цього терміну є під-
ставою для звернення учасників конкурсу до суду.

5.7.10. Інформація про результати конкурсу публікуєть-
ся в газетах, в яких було вміщено інформацію про його про-
ведення, протягом двадцяти робочих з дня затвердження 
протоколу міським головою.

5.7.11. Рішення комісії про визначення переможця 
конкурсу, зафіксоване в протоколі, є підставою для укла-
дення 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 укла-
дення 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 запропо-

нувала 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 поряд-
ку;

- рішенням Виконкому про надання в оренду кому-
нального майна суб’єктам підприємницької діяльності (у 
випадку відсутності конкурсних засад), бюджетним устано-
вам, організаціям;

- дозволу Виконкому на передачу в оренду закрі-
пленого 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 держав-
ного 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 догово-
ру та здійснюється за рахунок орендаря чи орендодавця за 
згодою сторін.

6.4. Орендна плата за оренду комунального майна ви-
значається відповідно до Методики розрахунку плати і по-
рядку використання плати за оренду майна, що знаходиться 
в комунальній власності територіальної громади м. Городи-
ще. 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, до-
пускається 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 орен-
ди, та оформлюється актом приймання – передачі, який під-
писується уповноваженими представниками сторін.

6.8. Надання комунального майна в суборенду до-
зволяється лише за наявності письмового дозволу орен-
додавця, 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 територіаль-
ної 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 орендо-
давця, 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 при-
ватизації орендованого майна третьою особою – в грошовій 
формі.

7.4. У разі, якщо орендар приватизує орендоване май-
но, вартість здійснених ним невідокремлюваних поліпшень 
такого майна компенсуються орендодавцем шляхом змен-
шення суми викупу на вартість таких поліпшень.

7.5. У разі, якщо вартість здійснених орендарем з 
дозволу орендодавця невід’ємних поліпшень орендова-
ного 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, зро-
блених орендарем без згоди орендодавця, і які не можна 
відокремити без шкоди для майна, компенсації не підля-
гає.

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 будів-
ництва та архітектури міської ради. Відмова у проведенні 
капітального ремонту орендованого комунального майна 
має бути обґрунтованою, містити посилання на норматив-
но-правові акти та може бути оскаржена у встановленому 
чинним законодавством порядку.

7.8. Відшкодуванню підлягає вартість капітального 
ремонту, визначена проектно-кошторисною документаці-
єю.

7.9.  Відповідні зміни до договору оренди вносяться 
протягом двадцяти робочих днів з дня отримання оренда-
рем згоди на проведення капітального ремонту.

7.10. Питання використання амортизаційних відра-
хувань на орендоване майно вирішуються відповідно до 
статті 23 Закону України “Про оренду державного та кому-
нального майна”.

7.11. Поліпшення об’єкту оренди, які здійснено, які 
здійснено за рахунок амортизаційних відрахувань на орен-
доване майно, є власністю Орендодавця та відшкодуванню 
не підлягають.

7.12. Надання майна в оренду не припиняє права влас-
ності 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 вико-

нанні договорів 
оренди комунального майна.

8.1. Контроль за виконанням зобов’язань за договора-
ми 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 комуналь-
ного майна, орендодавець повинен оперативно вживати 
відповідно до чинного законодавства заходів щодо понов-
лення 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 ви-
користання майна, що знаходиться в комунальній власності 
територіальної громади м. Городище (далі по тексту – май-
но) згідно договорів оренди, що укладаються уповноваже-
ним 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 послу-
ги, які згідно з договором оренди зобов’язується надавати 
орендодавець (балансоутримувач), і витрати на утримуван-
ня орендованого майна.

4. Орендна плата розраховується за ставками за-
твердженими 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 встановлю-
ється 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, врахову-
ючи 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 спеціаль-
них 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 части-

ною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення 
проводиться безпосередньо або опосередковано з ураху-
ванням 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 орен-
дарем), визначена експертним шляхом, грн.;

Пб  - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі 
підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орен-
дарем), 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 орендо-
давцем за згодою сторін. Експертна оцінка вартості нерухо-
мого 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, пере-
даного в оренду одночасно декільком підприємствам, 
установам, організаціям і при будинкової території, роз-
поділяються 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 під-
приємствами, установами, організаціями загальної площі.

10. Строки сплати орендної плати та відповідаль-
ність за їх порушення визначаються в договорі оренди.

11. Орендна плата зараховується:
- за майно, орендодавцем якого є орган, уповноваже-

ний Городищенською міською радою – до міського бюджету 
(власні надходження бюджетних установ);

- за майно, орендодавцем якого є комунальне під-
приємство, установа, організація;

- за окреме індивідуально визначене майно (крім неру-
хомого) – відповідному підприємству, установі, організації.

12.  50% коштів, що поступають як власні надхо-
дження (послуги від оренди комунального майна), спря-
мовуються на фінансування робіт, пов’язаних з управлінням 
майном, яке знаходиться в комунальній власності територі-
альної 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 докумен-
тації 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 місь-

кого бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок 
наступних платежів або повертаються платникові в 5-ден-
ний термін від дня одержання його письмової заяви.

13. Комунальне підприємство, установа, організа-
ція (крім тих, щодо яких прийнято рішення про приватиза-
цію, має право використовувати орендну плату, одержану 
від переданого ним в оренду нерухомого та іншого окре-
мого 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 держав-
ної 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 роз-
міщення 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 ак-
там 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, не-
залежно від форм власності, та визначають порядок надання 
дозволів на розміщення такої реклами.

Зауваження та пропозиції до Проекту рішення просимо на-
давати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднен-
ня проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу 
за адресою: 19500, м.Городище, вул.Грушевського,11  (Городи-
щенська 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 пра-
вил розміщення зовнішньої реклами» (в подальшому „Поста-
нова”) а також Постановою КМУ від 30.03.1994р. No 198 «Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобіль-
них доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 
ними та охорони». Згідно з п.3 Постанови, зовнішня реклама 
розміщується тільки на підставі дозволів та в порядку, установ-
леному виконавчими органами сільських, селищних, міських 
рад відповідно до цих Правил. Інакше кажучи, органи місце-
вого 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 нео-
фіційно і на місцях, що не відносяться до об’єктів комунальної 
власності, прямі витрати несе місто. Адже за тимчасове ко-

ристування місцями розташування рекламних засобів, що 
перебувають у комунальній власності, встановлена плата, яка 
надходить у місцевий бюджет. 

Не врегульовано на центральному рівні питання розмі-
щення інформаційної вивіски та інших засобів інформаційного 
оформлення підприємств, що потрібно відносити до даного 
типу конструкцій, адже обов’язковість розміщення такої ін-
формації визначена рядом нормативних актів, що регулюють 
господарську діяльність в сфері торгівлі та надання послуг. По-
станова 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 до-
зволу.

Проблемою для міста є демонтаж самовільно встановле-
них рекламних конструкцій, особливо тих, що розміщені на 
об’єктах, що не відносяться до комунальної власності. Існую-
чими місцевими Правилами, а також нормативними актами 
центрального рівня, дана процедура не визначена. Потребує 
врегулювання і пов’язана з цією проблемою, процедура збе-
рігання та повернення власнику демонтованих рекламних 
конструкцій.

Групи, на які проблема має вплив: суб’єкти господарюван-
ня, міська влада, громадськість.

2. Цілі прийняття Правил . 
Рішення Городищенської міської ради „Про затвердження 

Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Городищі” роз-
роблено з метою приведення місцевих НПА у відповідність до 
вимог НПА центрального рівня в частині переліку  обмежень  
та заборон  на розміщення зовнішньої реклами; зробити ді-
яльність місцевих органів влади у цій сфері більш прозорою і 
однозначною шляхом деталізації термінів  і процедур неврегу-
льованих нормативними актами центрального рівня. 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досяг-
нення визначених цілей.

залишити усе без змін - відкинута з огляду на викладене в 
Описі проблеми;

не виділяти інформаційні вивіски в окрему групу, а встано-
вити, що їх розміщення відбувається також на підставі дозволу 
- відкинута через додаткове фінансове і бюрократичне наван-
таження на підприємців і значні витрати на адміністрування 
для органів влади. 

4. Механізм, що пропонується для розв”язання пробле-
ми:

Для вирішення поставлених цілей пропонується:
дати визначення усім засобам інформаційного оформлен-

ня 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 встановле-
них спеціальних конструкцій.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі при-
йняття 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 конку-
рентного бізнес-середовища, в наслідок отримання усіма 
суб’єктами господарювання однакових умов і можливостей 
розміщення рекламних конструкцій на всій території міста. 

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 місце-
вої влади.
3. Збільшення надходжень 
до місцевого бюджету за ра-
хунок сплати за користуван-
ня місцями розташування 
зовнішньої реклами.

Погіршення благо-
устрою окремих 
кварталів міста 
через загромад-
ження їх реклам-
ними конструк-
ціями.

Суб’єкти 
господа-
рювання

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

1. Витрати, пов’я-
зані з оплатами за 
погодження до-
зволу (у випадку 
такої необхіднос-
ті) *. 
2. Плата за корис-
тування місцем 
р о з т а ш у в а н н я 
спеціальної кон-
струкції (у ви-
падку її розташу-
вання на об’єктах 
комунальної вла-
сності) *. 

Громад-
ськість

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 за-
г р о м а д ж е н н я 
окремих місць 
надмірною кіль-
кістю рекламних 
конструкцій.

* Береться до уваги, що до прийняття проекту, спеціальні 
конструкції встановлювались самовільно.

7. Строк дії регуляторного акту.
Строк дії регуляторного акту необмежений. Зазначене По-

ложення  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 розмі-

щують рекламні конструкції про правила розміщення зовніш-
ньої реклами.

2. Підвищення рівня культури розміщення зовнішньої ре-
клами.

3.  Усунення проблем, з якими стикаються суб’єкти господа-
рювання під час отримання дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами.

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акту
Базове дослідження: суб’єкти господарювання, які отри-

мали дозволи на розміщення зовнішньої реклами до набуття 
чинності рішення. 

Повторне дослідження: суб’єкти господарювання, які отри-
мали дозволи на розміщення засобів зовнішньої реклами, піс-
ля набрання чинності рішення.

Термін проведення повторного дослідження - травень 2012 
року.

08 квітня  2011 року

Голова постійної комісії з питань 
містобудування та житлово-
комунального господарства                         В.В. Томіленко

Проект
ГОРОДИЩЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
 Від «___»_____ 2011 року     м.Городище 

 No      /VI

Про  затвердження Правил 
розміщення зовнішньої реклами 

у м.Городищі
Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Декрету Кабінету Міні-
стрів України “Про місцеві податки і збори” із зміна-
ми 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”, розгля-
нувши та обговоривши в засобах масової інформації 
Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Горо-
дище, 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, підприєм-
ства 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 нор-
мативно-правових актів України в галузі зовнішньої 
реклами.

1.2. Правила регулюють правові відносини, що ви-
никають у зв’язку з розміщенням зовнішньої рекламну 
м. Городище між виконавчим комітетом Городищен-
ської міської ради (далі - міськвиконкомом) та фізич-
ними 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. Го-
родище з урахуванням архітектурних, функціонально-
планувальних, 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 рекла-
ми;

•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, за-
конних 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 рі-
шенню, 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 за-
кінчення 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 ві-
трині – 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 ре-
клами на певний термін та у певному місці і містить 
відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, 
технічні  характеристики спеціальної конструкції, місце 

її розташування з прив’язкою до існуючих містобудів-
них 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 конструкці-
ях, 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 роз-
ташована 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 – пло-
ща  зовнішньої поверхні будинку, споруди, елементи 
вуличного обладнання або відведеної території на від-
критій місцевості у межах м. Городище, що надаються 
розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове 
користування власником або уповноваженим ним ор-
ганом(особою);

• паспорт – документ який оформляється на будь-
яку рекламу, вивіску та інформацію і визначає місце 
розміщення конкретного об’єкту, видається на підставі 
габаритних розмірів, розмірів прив’язки, ескізу зовніш-
нього вигляду, фотографії і є документом з визначеним 
терміном дії;

•пішохідна доріжка – елемент дороги,  призна-
чений для руху пішоходів, об лаштований у її межах чи 
поза нею і позначений дорожнім знаком;

•політична реклама – інформація, яка розповсю-
джується засобами зовнішньої реклами і спрямована 
на поширення у суспільстві певної ідеології і ставить за 
мету отримання політичних дивідендів;                                                                        

•реклама – інформація про особу чи товар, роз-
повсюджена 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 рекла-
ми для її виробництва та/або розповсюдження;

•рекламоносії – будь-які матеріальні носії ін-
формації, 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 осо-
ба, 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 

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, пан-
но, 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, фінан-
сова, 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 ви-
значені 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 роз-

міщення зовнішньої реклами на території м. Городище, 
міськвиконком визначає уповноважену особу.

3.2. До повноважень уповноваженої особи на-
лежать: - 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 зазначе-
ний пріоритет, або про відмову в установленні такого 
пріоритету;

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої ре-
клами щодо надання дозволу, внесення змін у дозвіл, 
переоформлення дозволу та продовження строку його 
дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам 
зовнішньої реклами архітектурно-планувального за-
вдання на опрацювання проектно-технічної докумен-
тації для розташування складних (дахових) рекламних 
засобів;

- підготовка проекту рішення міськвиконкому 
щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

-  оформлення, реєстрація та видача розповсю-
джувачам зовнішньої реклами дозволів на підставі 
рішення міськвиконкому;

- ведення інформаційного байку даних місць роз-
ташування 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 зо-
внішньої 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 використан-
ня місць розташування рекламних засобів, що знахо-
дяться у комунальній власності, у порядку, передбаче-
ному відповідним рішенням Міськвиконкому;

- звільнення власників зовнішньої реклами від 
сплати за користування місцем розташування реклам-
ного засобу на час розміщення на цих місцях соціальної 
реклами та використання їх для святкового оформлен-
ня міста;

4. Порядок розміщення зовнішньої реклами
4.1. Зовнішня реклама розміщується та експлуа-

тується на підставі дозволу згідно з рішеннями місь-
квиконкому, проект якого готує уповноважена особа у 
порядку, встановленому відповідно до цих Правил.

4.2. Для одержання дозволу розповсюджувач зо-
внішньої реклами (далі – заявник) подає уповноваже-
ній особі заяву за формою згідно з додатком 1 до цих 
Правил, до якої додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розмі-
ром 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 за-
явника як юридичної особи або фізичної особи - під-
приємця.

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 Пра-
вил, Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки 
пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться 
запис про кількість сторінок, який засвідчується підпи-
сом куратора, скріпленим печаткою.

Уповноважена особа протягом п’яти днів з дати ре-
єстрації заяви перевіряє місце розташування реклам-
ного 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 заявни-
ком 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 визна-
чає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно 
їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встанов-
ленні пріоритету уповноважена особа протягом трьох 
днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із 
зазначенням дати встановлення пріоритету іншого за-
явника на заявлене місце розташуй, рекламного засобу 
або дати і номера рішення міськвиконкому про надан-
ня 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 від-
повідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розта-
шування 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-плану-
вальних робіт та розроблення проектно-технічної до-
кументації;

- письмового звернення заявника щодо продо-
вження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу 
з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим 
цього пункту, уповноважена особа письмово повідо-
мляє про це заявника.

4.5. Дата і номер рішення уповноваженої особи 
про встановлення пріоритету заявника на місце роз-
ташування 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 за-
конодавством.

інформація про подані заяви та встановлені упо-
вноваженою 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 до-
зволу та подає їх уповноваженій особі разом із супро-
відним листом, в якому зазначається реєстраційний 
номер заяви.                                             1

4.7.  Під час подання заяви або оформлених при-
мірників дозволу уповноважена особа у присутності 
заявника перевіряє оформлення та видає заявнику до-
відку з описом поданих документів за формою згідно з 
додатком 4 до цих Правил.

4.8.  У разі не додержання заявником строку, за-
значеного 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;  - утри-
мувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення 
зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих кому-
нікацій, а саме: з КП «Комунальник», Городищенським 
УЕГГ, міським РЕМ, «Укртелеком».

Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому 
цього пункту органи та особи погоджують дозвіл про-
тягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується до-
звіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку 
дії дозволу.

4.10. У разі відмови у погодженні дозволу орга-
нами (особами), зазначеними в абзацах першому, 
третьому – п’ятому пункту 16 цих Правил, заявникові 
надсилається вмотивоване повідомлення за підписом 
уповноваженої особи підприємства, установи та орга-
нізації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскарже-
на 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 розгля-
дає заяву, готує і подає виконавчому комітету пропо-
зиції та проект відповідного рішення.

4.13. Виконавчий комітет протягом п’яти робочих 
днів з дати одержання зазначених пропозицій при-
ймає рішення про надання дозволу або про вдмову у 
його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу 
уповноважена особа протягом п’яти робочих днів під-
писує обидва примірники дозволу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, 
а другий – залишається в уповноваженої особи для об-
ліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі 
реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надси-
лається 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 по-
даткової 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 неправ-
диві відомості;

- поданий варіант рекламоносія не відповідає 
вимогам до розміщення рекламних засобів, що ре-
гламентуються цими Правилами та діючим законо-
давством, 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 реклам-
ного засобу.

Заявник у місячний термін з дня прийняття рішен-
ня 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 роз-
повсюджувач 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 схе-

мі рекламного засобу;
- фотокартка рекламного засобу та ескіз із кон-

структивним 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 засо-
бу може бути оскаржена у порядку, встановленому 
законодавством.

4.21. У разі аміни містобудівної ситуації, прове-
дення реконструкції, ремонту, будівництва на місці 
розташування рекламного засобу, які зумовлюють 
необхідність зміни місця розташування рекламного 
засобу, уповноважена особа у семиденний строк пись-
мово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої 
реклами. У десятиденний строк з початку зміни місто-
будівної 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, здій-
снюється 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 продовжу-
ється на час, необхідний для вирішення питання про 
надання рівноцінного місця. Після закінчення  кон-
струкції, ремонту, будівництва на місці розташування 
рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої рекла-
ми має пріоритетне право на розташування рекламно-
го засобу на попередньому місці.

4.22. Строк дії дозволу продовжується на підставі 
заяви, яка подається уповноваженій особі розповсю-
джувачем 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 дозво-
лів, 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 під-
лягає переоформленню.

Особа, яка набула право вмисності га рекламний 
засіб або орендувала його, протягом одного місяця з 
дня виникнення права власності (користування) ре-
кламним засобом звертається до уповноваженої осо-
би із заявою у довільній формі про переоформлення 
дозволу.

До заяви додається:
- документ, який засвідчує право власності (корис-

тування) на рекламний засіб;
- оригінал зареєстрованого дозволу; - письмове 

погодження власника місця розташування рекламного 
засобу або

уповноваженого ним органу (особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявни-

ка як юридичної особи або
фізичної особи - підприємця;
- банківські реквізити, ідентифікаційний код юри-

дичної особи або ідентифікаційний номер фізичної 
особи платників податків, зборів та інших обов’язкових  
платежів. У разі відсутності зауважень до поданих заяв-
ником 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 до-
зволу 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 не-
переоформлення 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 розповсю-
джувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскар-
жене у порядку, встановленому законодавством.

4.25. Плата за тимчасове користування місцем 
розташування рекламних засобів, що перебуває у ко-
мунальній власності, встановлюється у порядку, визна-
ченому міського радою, а місцем, що перебуває у дер-

жавній або приватній  власності, – на договірних заса-
дах 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 обрам-
лень (в чистоті), що визначаються множенням ширини 
зображення на його висоту в метрах.

5. Види платежів при оформленні дозволів на тим-
часове користування місцем розташування рекламно-
го засобу       

5.1. На розміщення зовнішньої реклами встанов-
люються такі види платежів:

- плата за користування місцями розташування 
об’єктів зовнішньої реклами, яка сплачується на окре-
мий 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, ви-
значеному  міською радою , а місцем, що перебуває у 
державши або приватній власності, – на договірних за-
садах з його власником або уповноваженим ним орга-
ном (особою). Розмір плати за тимчасове користування 
місцем розташування рекламного засобу не може вста-
новлюватися залежно від змісту реклами, 5.3. Розмір 
оплати за користування місцями розміщення реклам-
них засобів визначається залежно від типу, розміру 
об’єктів зовнішньої реклами, місця їх розміщення.

5.4.Міська рада затверджує розмір плати за тим-
часове 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 за-
конодавством та цими Правилами.

6.2. Зовнішня реклама повинна відповідати таким 
вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки без-
пеки, зазначених у пунктах цих Правил;

-  розміщуватися із забезпеченням видимості 
дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних 
переходів, зупинок транспорту загального користу-
вання та невідтворювати зображення дорожніх знаків; 
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплю-
вати учасників дорожнього руху, а також не повинно 
освітлювати квартири житлових будинків; - фундамент 
наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверх-
нею землі, повинен бути декоративно оформлений; 
-  на опорах наземної зовнішньої реклами, що розмі-
щується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за 
вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна 
дорожня розмітка.

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщуєть-
ся над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі 
на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися 
на висоті не меншій як 5 метрів від поверхні дорож-
нього 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 засо-
би: -  на пішохідних доріжках та алеях, якщо це пере-
шкоджає вільному руху пішоходів;                       - у насе-
лених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні 
дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня ви-
ступає за межі краю проїжджої частини; - на поверхні 
будівель і споруд, якщо реклама не передбачена про-
ектною 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 при-
родно-заповідного фонду.

6.5.  Реклама алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів 
права інтелектуальної власності, під якими випуска-
ються алкогольні напої та тютюнові вироби, не пови-
нна 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 алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів у центрі міста.

6.7. Забороняється розміщувати зовнішню рекла-
му та інформацію:

-  методом фарбування, наклеювання на поверх-
нях вуличного обладнання, будівель і споруд;

- на пішохідних доріжках, алеях; зі знищенням 
зелених насаджень.

6.8. Розроблення необхідної технічної докумен-
тації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійсню-
ється 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 під-
приємств, 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, перед-
бачених законодавством..

6.11. Відповідальність за зовнішній вигляд, техніч-
ний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 
безпеки під час розташування та експлуатації реклам-
них засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами 
згідно із законодавством.

6.12. Рекламні засоби забезпечуються марку-
ванням 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 то-
вару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується 
чи надається споживачеві (вивіска), не вважається ре-
кламою і проваджується з дотриманням містобудівних 
норм і на підставі паспорту. Розміщення такої інформа-
ції здійснюється на підставі проекту будинку (паспорту 
оздоблення фасаду),погодженого управлінням місто-
будування та архітектури міськвиконкому відповідно 
до державних будівельних норм.

6.14. Потребують оформлення паспорту інформа-
ційні вказівки.

6.15.  Нетрадиційні види реклами (тенти, пові-
тряні 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 пови-
нен за власний рахунок виконати благоустрій прилеглої 
до розміщеного рекламного засобу території.

6.17. Розміщення зовнішньої реклами на терито-
ріях, будинках, і спорудах здійснюється за згодою їх 
власників або уповноважених ними органів (осіб) з 
урахуванням архітектурних, функціонально-плануваль-
них, історико-культурних чинників, типології елементів 
міського середовища та з додержанням правил благо-
устрою територій.

7. Розміщення реклами театрально-концертних та 
видовищних заходів

7.1. До театрально-концертних та видовищних за-
ходів відносяться:

- концерти, виставки, концерті програми;
-  фестивалі, конкурси, свята, ярмарки, виставки, 

розважально-дозвільні програми, кіно- та відеопока-
зи;

- циркові програми, спортивні та інші змагання;
-громадсько-політичні, пропагандистські акції, в 

тому числі пов’язані з проведенням загальнодержав-
них або регіональних виборчих кампаній, референ-
думів,

тощо;
- релігійно-культові та духовно-просвітницькі акції.
7.2. Реклама театрально-концертних та видо-

вищних 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 про-
ведення заходу з галузевим структурним підрозділом 
міськвиконкому.                                                               ‘

7.3.Розміщення реклами театрально-концертних  
та видовищних заходів потребує попереднього по-
годження міськвиконкому, оформленого уповноваже-
ною особою.

8. Контроль за дотриманням цих Правил та відпо-
відальність за їх порушення

8.1. Контроль за додержанням цих Правил здій-
снює уповноважена особа.

8.2.  У разі   порушення порядку розповсюджен-
ня та розміщення реклами уповноважена особа, яка 
здійснює контроль за додержанням цим Правил, звер-
тається до розповсюджувача зовнішньої реклами з ви-
могою 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, встановле-
ному Кабінетом Міністрів України.

8.3.  Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний 
у порушенні цих Правил несе відповідальність згідно із 
законодавством.                                                             |

8.5. Дозвіл скасовується рішенням міськвиконкому 
при порушенні законодавства про рекламу, вимог до-
кументів, на підставі яких він видавався, та вимог цих 
Правил.                                                                    8.6.  До-
звіл молів бути анульований з наступним демонтажем 
спеціальної конструкції та відшкодуванням пов’язаних 
з цим витрат за рахунок коштів розповсюджувача зо-
внішньої реклами у випадках:

- порушення умов, вказаних у договорі, Правилах 
та документах, які до нього додаються;

- протягом трьох місяців рекламна площа не екс-
плуатується;

-  повним або частковим пошкодженням архітек-
турно-художньої форми (зовнішнього вигляду) реклам-
ного засобу конструкції, його інформаційної поверхні 
(рекламоносія) та неприйняття своєчасних та належних 
заходів по їх усуненню.

 8.7. Демонтажу підлягають:
- рекламоносії, власника яких встановити немож-

ливо;
- 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 заборго-
ваність за право тимчасового користування місцями 
розміщення рекламоносіїв у м.Городище  більше, ніж 
за 3 місяці.

8.8. Демонтаж і усі роботи, пов’язані з благо-
устроєм місця розташування зовнішньої реклами, 
проводяться робочим органом на підставі невиконан-
ня вимог, викладених у приписах робочого органу, з 
наступним відшкодуванням витрат, пов’язаних з цим, 
за рахунок коштів осіб, що припустили зазначені по-
рушення.

8.9.  Порядок проведення демонтажу спеціальних 
конструкцій встановлений згідно з Положенням про 
порядок демонтажу, обліку, збереження, оцінки та ре-
алізації 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 ор-
ганів.

9.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, 
пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами ви-
рішуються у встановленому чинним законодавством 
порядку.

ТАРИФИ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ 
РОЗТАШУВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ НА ТЕРИ-
ТОРІЇ М. ГОРОДИЩЕ

Вид рекламоносія             Розмір плати в 
місяць з розрахунку 1 
кв. м рекламної площі 
рекламоносія, грн.

Окремо розташована 
щитова установка   5
Окремо розташована тумба    6
Панелі-кронштейни 
на стінах будівель     7
Щит, плакат на зупинках 
громадського транспорту, 
на об’єктах чи елементах 
благоустрою                 7
Панель-кронштейн на стовпах 
міського освітлення та інших 
опорах, стенди змішаної інформації, 
реклами від громадян та суб’єктів 
підприємницької діяльності                                7
Транспоранти-перетяги, троли, 
підвіси на жорсткій основі, в т.ч. 
над проїжджою частиною 
вулиць, доріг   15
Установки, розміщені на дахах 
будівель та споруд     7
Динамічна реклама, табло, лазерні 
установки (по площині екрану)    7

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




