
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
 

    квітня 2016 року                  м.Деражня                                             №  
     
 
              Про внесення змін до Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та 
надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування 
спеціальної конструкції, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 32 від 21 травня 2015 року «Про затвердження Порядку розміщення 
зовнішньої реклами та Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та 
надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування 
спеціальної конструкції у місті Деражні» 
 
      Керуючись  Законом  України   “ Про місцеве самоврядування в Україні”, 
відповідно до Закону України „ Про рекламу ”,  Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 2003 року №2067, міськвиконком  
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Внести зміни до Порядку визначення розміру плати за користування 
місцем, яке перебуває у комунальній власності та надається 
розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальної 
конструкції, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 32 від 21 
травня 2015 року «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої 
реклами та Порядку визначення розміру плати за користування місцем, яке 
перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам 
зовнішньої реклами для розташування спеціальної конструкції у місті 
Деражні», замінивши в п.3 цифру «50%» на цифру «5%» 
2.Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради  Івахова А.В. 
 
 
 Міський   голова                                                       А.М.Ковпак 
 



 
 
 
    Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Деражнянської міської 
ради " Про внесення змін до Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та 
надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування 
спеціальної конструкції, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 32 від 21 травня 2015 року «Про затвердження Порядку розміщення 
зовнішньої реклами та Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та 
надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування 
спеціальної конструкції у місті Деражні» 
 
     Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на 
виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003р. 
№1160-ІV , Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року 
№308 та визначає зміни до рішення виконавчого комітету Деражнянської 
міської ради «Про  затвердження Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та надається 
розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальної 
конструкції». 

Опис проблеми. 
 
        В травні 2015 року виконавчим комітетом Деражнянської міської ради 
прийнято рішення „Про затвердження порядку розміщення зовнішньої 
реклами в м. Деражня ". Вказаним рішенням затверджено Порядок 
розміщення зовнішньої реклами у місті Деражня та Порядок визначення 
розміру плати за користування місцем, яке перебуває у комунальній 
власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для 
розташування спеціальної конструкції. Проте, у розрахунку  розміру плати за 
користування місцем для розміщення спеціальної конструкції базову місячну 
ставку прийнято в розмірі 50% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки на день проведення розрахунку. Враховуючи  розмір нормативної 
грошової оцінки та її індексацію за останні роки розрахована базова місячна 
ставка завищена і не відповідає реальному розміру плати за 1 м2 землі. 
Із вищезазначеного виникає проблема у тому, що плата за тимчасове 
користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується 
до місцевого бюджету проте його завищена ставка не бути сприяти розвитку 
рекламного бізнесу в м.Деражня.  
           З метою приведення Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та надається 



розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальної 
конструкції до реальної суми сплати пропонується внести зміни до рішення 
міської ради № 32 від 21 травня 2015 року «Про затвердження Порядку 
розміщення зовнішньої реклами та Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та надається  
розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальної 
конструкції у місті Деражні» 

 Цілі регулювання. 
 
       Вказаний проект рішення вдосконалить сферу розміщення зовнішньої 
реклами в місті, оскільки впорядковує відносини між місцевою владою та 
суб’єктами господарювання, шляхом встановлення реальної та доступної 
плати за користування місцем для розміщення реклами та збільшує 
надходження коштів до міського бюджету. 
 
Обґрунтування строку дії регуляторного акта 
 
         Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. 
У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до 
нього будуть вноситься відповідні зміни. 
          При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 
дію запропонованого   регуляторного акта, до нього будуть вноситися 
необхідні зміни. 
 
Визначення показників регуляторного акту. 
 
            Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради «Про внесення змін до Порядку визначення 
розміру плати за користування місцем, яке перебуває у комунальній 
власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для 
розташування спеціальної конструкції» визначатиметься за такими 
показниками: 
1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів 
господарювання) на території міста Деражня. 
2. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами. 
3. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 
4. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які 
перебувають у    комунальній власності м.Деражня, для розміщення 
зовнішньої реклами. 
 
 
Спосіб оприлюднення:  



           Повний зміст проекту регуляторного акта та аналіз регуляторного 
впливу до нього розміщено на сайті Деражнянської міської ради. 

          Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються 
в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення (з  "1" 
березня 2016 року до  "2" квітня 2016 року) за адресою: 

м. Деражня, вул. Миру,37,  виконком Деражнянської міської ради, тел. 2-15-
43.     

 
 
 
 
 

Міський голова                                  Ковпак А.М. 
 


