
 
 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
Про затвердження  
Положення про паркування  
транспортних засобів 
у  м. Кривому Розі 
 

З метою впорядкування паркування транспортних засобів у місті, 
відповідно до ст.ст. 3, 18 Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві 
податки і збори”, керуючись ст. 15 Закону України “Про систему 
оподаткування”, Законами України „Про благоустрій населених пунктів”, 
„Про автомобільні дороги”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил зберігання 
транспортних засобів на автостоянках”, міська рада вирішила:  
           1.Затвердити Положення про паркування транспортних засобів у            
м. Кривому Розі (додаток). 

2. Уповноважити: 
 - відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради (Юшко В.Б.) 

координувати діяльність у сфері паркування транспортних засобів;  
- КП “Парковка та реклама” бути робочим органом щодо регулювання 

діяльності у сфері паркування транспортних засобів, справляти збір за їх 
паркування на місцях, відведених підприємству міською радою в тимчасове 
користування до моменту визначення на них операторів паркування. 

3. КП  “Парковка та реклама”  (Зубенко О. С.) забезпечити розвиток 
мережі парковок та впорядкувати роботу діючих місць паркування. 

4. Виконкомам районних у місті рад у місячний термін провести 
інвентаризацію існуючих місць паркування (відведених і спеціально 
обладнаних) та здійснювати її надалі кожні півроку з дати прийняття 
цього рішення, отриману інформацію направляти до відділу транспорту і 
зв’язку, фінансового управління виконкому міськради. 

5. Управлінням фінансовому, розвитку підприємництва, відділам 
транспорту і зв'язку, інформатизації та якості, загальному виконкому 
міськради (Апсеметова Л.І., Рижкова І.О., Білогай О.Ю., Мєшкова О.В.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.),  комунальному  підприємству  ТРК  “Рудана”  
(Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, 
інформування населення міста у засобах масової інформації та на офіційній 
сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі 
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“Регуляторна політика” розділу “Розвиток підприємництва” про зміст цього 
рішення та введення його до реєстру документів виконкому міської ради. 

6. Відділу транспорту і зв’язку та фінансовому управлінню виконкому 
міської ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, 
повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення 
відповідно через шість місяців, один рік та раз кожні три роки. Звіт 
оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник” 
та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, 
визначені чинним законодавством. 

7. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
28.02.2007 №907 “Про затвердження Положення про паркування 
транспортних засобів у м. Кривому Розі”, крім пункту 2 щодо введення в 
місті збору за паркування транспортних засобів.  

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань транспорту та зв’язку  (Лушпій А.В.), планування 
бюджету та економіки (Нусінов В.Я.), координацію роботи – на першого 
заступника міського голови Павлова К.Ю. та заступника міського голови 
Темника Г.П. 
 
 


