
            
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Дніпропетровська область 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 
Про Порядок   
розміщення зовнішньої 
реклами в місті 
 

З метою вдосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в 
місті з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних,  істо-
рико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища            
та правил благоустрою, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів             
України від 29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил розмі-
щення зовнішньої реклами", керуючись Законами України "Про рекламу", 
"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про планування і забудову те-
риторій", "Про основи містобудування", "Про благоустрій населених пунк-
тів", "Про автомобільні дороги",  міська рада вирішила: 
     1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті (дода-
ток). 
    2. Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до 
набрання чинності цього рішення, є дійсними до закінчення строку їх дії. 
    3. Призначити комунальне підприємство "Парковка та реклама" робочим  
органом щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої рек-
лами. 
     Управління містобудування і архітектури виконкому міськради уповно-
важити координувати діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами. 
     4. Комунальному підприємству "Парковка та реклама" (Зубенко О.С.): 

- забезпечити суворе дотримання вимог щодо розміщення в місті зовні-
шньої реклами; 

-  не допускати розміщення зовнішньої реклами без дозволу; 
- своєчасно вживати передбачених чинним законодавством заходів що-

до порушення цього Порядку. 
5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 
23.06.2004 №2003 "Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті", 
від 28.02.2007 №909 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради  від 23.06.2004 № 2003 "Про Порядок розміщення зовнішньої реклами 
в місті", від 27.06.2007 №1389 «Про внесення змін до рішення міської ради  
від 23.06.2004 № 2003 "Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в мі-
сті".  

 6. Управлінням розвитку підприємництва, містобудування і архітекту-
ри, економіки та загальному відділу  виконкому   міськради   (Подоплєлова 
Н.Л.,  Лисенко І.П., Світличний О.В., Чорний В.А.), редакції Криворізької 



міської комунальної газети "Червоний гірник"         (Штельмах В.В.), кому-
нальному підприємству "ТРК"Рудана"       (Некрасова І.Ф.)  забезпечити  в 
10-денний  термін,  згідно  з  регламентом,  
інформування населення міста у засобах масової інформації та на офіцій-
ній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі "Регуля-
торна політика" розділу "Розвиток підприємництва" про зміст даного рі-
шення, введення  його до реєстру документів виконкому міської ради та 
виведення рішення міської ради від 23.06.2004 №2003 «Про Порядок роз-
міщення зовнішньої реклами в місті» (зі змінами та доповненнями).  
    7. Управлінню містобудування та архітектури виконкому міської ради 
забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та 
періодичного відстеження результативності дії цього рішення відповідно 
через шість місяців, один рік та раз на кожні три роки. Звіт оприлюднити у 
Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіцій-
ній сторінці виконкому міськради у мережі  Інтернет у терміни, визначені 
чинним законодавством. 
     8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудо-
ви міста (Іванов Ю.О.), координацію роботи - на заступника міського голо-
ви Темника Г.П.  
 
 
 
 
 
 

                                                         Додаток  
                                                              до проекту рішення  міської ради 
            

П О Р Я Д О К 

розміщення зовнішньої реклами в м. Кривому Розі 
І. Загальні положення 

       1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Кривому Розі (на-
далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України "Про рекламу", 
на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03            № 2067, і ви-
значає порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Кривому Розі та поря-
док надання дозволів щодо цього. Порядок є обов'язковим для всіх 
суб`єктів господарювання в регулюванні правовідносин, що виникають у 
процесі розміщення зовнішньої реклами на території              м. Кривого 
Рога  та під час надання дозволів щодо цього.   

1.2 Визначення термінів: 
1.2.1дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджува-

чу зовнішньої  реклами  на  підставі   рішення   виконавчого   комітету   мі-



ської ради,  який дає право на розміщення зовнішньої реклами на визначе-
ний термін та у певному місці; 

1.2.2  зовнішня реклама - реклама,  що розміщується  на спеціальних 
тимчасових і стаціонарних конструкціях,  розташованих на відкритій міс-
цевості,  а також на зовнішніх поверхнях будинків,  споруд,  елементах  
вуличного  обладнання,  над проїжджою частиною вулиць і доріг; 

1.2.3  місце розташування  рекламного  засобу  -  площа   зовнішньої 
поверхні  будинку,  споруди,  елемента  вуличного  обладнання  або відве-
деної території на відкритій місцевості  у  межах  населеного пункту, тран-
спортний засіб рухомого складу комунальної власності міста, що   надаєть-
ся   розповсюджувачу  зовнішньої  реклами  в тимчасове користування 
власником  або  уповноваженим  ним  органом (особою); 

1.2.4 пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пі-
шоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім зна-
ком;  

1.2.5 алея – дорога в парку , саду, сквері, лісопарку, на бульварі, об-
саджена, як правило , з обох боків деревами та чагарниками; 

1.2.6 реклама - інформація про особу  чи  товар,  розповсюджена  в 
будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підт-
римати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи 
товару; 

1.2.7 рекламні засоби - засоби,  що використовуються для  доведення 
реклами до її споживача; 

1.2.8 рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її вироб-
ництва; 
          1.2.9 розповсюджувач реклами – особа,  що здійснює  розповсю-
дження реклами; 

1.2.10 соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсю-
джена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корис-
них цілей,  популяризацію  загальнолюдських цінностей, розповсюдження 
якої не має на меті отримання прибутку. 

1.3.Терміни, які не визначені в цьому Порядку, вживаються у зна-
ченні, визначеному законодавством України. 

ІІ. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої 
реклами в місті 

         2.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої рек-
лами  робочим органом залучаються на громадських засадах представники 
об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у 
сфері реклами. 
         2.2. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщу-
ється за згодою їх власників або уповноважених ними органів з урахуван-
ням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних 
чинників, типології елементів місцевого середовища з додержанням пра-
вил благоустрою території населених пунктів. 



         2.3. До повноважень робочого органу належать: 
         2.3.1 забезпечення дії цього Порядку на території міста; 
         2.3.2 розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами (на надання 
дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження 
строку його дії); 
         2.3.3 надання розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-
планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації 
для розташування складних (дахових) рекламних засобів; 
         2.3.4 прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на мі-
сце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який вста-
новлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого 
пріоритету; 
  2.3.5  підготовка проекту рішення виконкому міської ради щодо надання 
дозволу чи про відмову у його наданні, видача дозволу на підставі рішення 
виконкому міськради; 
        2.3.6  ведення інформаційного банку даних місць розташування рек-
ламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку 
інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунк-
тів; 
        2.3.7 подання відділу по захисту прав споживачів у Криворізькому ре-
гіоні головного Дніпропетровського обласного управління у справах захи-
сту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження 
та розміщення реклами; 
        2.3.8 укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами 
на право тимчасового користування місцями розташування рекламних за-
собів, які перебувають у комунальній власності міста; 
        2.3.9 стягнення у порядку, встановленому законодавством України, з 
розповсюджувачів зовнішньої реклами простроченої плати за договорами 
на право тимчасового використання місць розташування об'єктів зовніш-
ньої реклами, що укладені з робочим органом; 
        2.3.10 здійснення контролю за розміщенням, утриманням та технічним 
станом рекламних засобів; благоустрою  місць розташування рекламних 
засобів; демонтажу, обліку та зберігання рекламних засобів, призначених 
для розміщення зовнішньої реклами; 
        2.3.11 надання платних послуг (на добровільних засадах) на підставі 
Типових правил розміщення зовнішньої реклами: 

-  виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості         
(М1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу 
та позначенням виду робіт; 
- надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-
кошторисної документації для розташування складних (дахових) реклам-
них засобів; 
- розроблення проектно-технічної документації для розташування 
складних (дахових) рекламних засобів. 



ІІІ. Порядок надання дозволів 
3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, які нада-

ються після встановлення за заявником пріоритету на місце розташування 
рекламного засобу. 

3.2. Для встановлення за заявником пріоритету на місце розташу-
вання  рекламного  засобу  розповсюджувач  зовнішньої    реклами 
(надалі-заявник) подає до робочого органу або до адміністратора дозвіль-
ного центру заяву (додаток 1), до якої додаються: 
-   фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менше як 
6х9см), на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рек-
ламного засобу з конструктивним рішенням; 
-     копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи 
або фізичної особи-підприємця; 
          3.2.1 за наявності документів, передбачених у п.3.2. цього Порядку, 
заява протягом 2-х днів з дати її надходження, реєструється робочим орга-
ном в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої рекла-
ми (надалі - журнал реєстрації (додаток 2)). Журнал повинен бути проши-
тим, а його сторінки пронумеровані відповідно до вимог діловодства. 
         3.2.2 робочий орган у термін не пізніше 5-ти днів з дати реєстрації за-
яви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві на 
предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на 
заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу та прий-
має рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце 
або про відмову у встановленні пріоритету. 

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий ор-
ган в зазначений термін видає заявнику для оформлення два примірники 
дозволу (додаток 3) та визначає зацікавлені органи (особи), з якими необ-
хідно їх погодити. 
          3.2.3 у разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріорите-
ту робочий орган протягом 3-х днів з дати реєстрації заяви надсилає заяв-
никові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріорите-
ту іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або 
дати і номера рішення виконавчого комітету міської ради про надання до-
зволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником до-
кументи. 
         3.2.4 пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу 
встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робо-
чого органу відповідного рішення. 
          3.2.5 строк встановлення пріоритету на місце розташування реклам-
ного засобу може бути продовжений робочим органом не більш як на три 
місяці у разі: 
 а)  продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з виконанням архі-
тектурно-планувальних робіт та розроблення технічної документації;  
б)   письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення 
дозволу.  



У разі продовження строку оформлення дозволу із зазначених підс-
тав робочий орган повідомляє про це заявника. 
        3.2.6 дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлен-
ня пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продо-
вження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або відмову в 
установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації. 

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який 
встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржено у порядку, вста-
новленому законодавством. 
        3.2.7  у разі прийняття робочим органом рішення про встановлення 
пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке пере-
буває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає дого-
вір на тимчасове користування цим місцем. 
        3.2.8 протягом строку, передбаченого п.п.3.2.4, 3.2.5(а) цього Порядку, 
заявник сплачує кошти за тимчасове користування місцем, що 
перебуває в комунальній власності, у розмірі 25% плати, встановленої цим 
Порядком. 

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до 
п.3.2.5(б) цього Порядку заявник щомісяця сплачує кошти за тимчасове 
користування місцем, яке перебуває в комунальній власності, у розмірі 
100% плати, встановленої цим Порядком . 
        3.2.9 у разі недодержання заявником строку, зазначеного в п.п.3.2.4, 
3.2.5 цього Порядку, та ненадання ним в установлений термін документів, 
зазначених у п.3.3. цього Порядку, заява на встановлення пріоритету вва-
жається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу 
втрачається. 

Плата, внесена заявником згідно з договором тимчасового користу-
вання місцями розташування рекламних засобів, не повертається.   
          3.2.10 протягом строку, передбаченого пп. 3.2.4, 3.2.5 (а), заявник 
оформлює обидва примірники  дозволів у послідовності, зазначеній в його 
погоджувальній частині. 

3.2.11  дозвіл погоджується з: 
          - власником місця розташування рекламного засобу або уповноваже-
ним ним органом (особою); 
          - управлінням містобудування  і архітектури виконкому міської ради. 
          На вимогу робочого органу дозвіл погоджується : 

- Державтоінспекцією у м. Кривому Розі - у разі розміщення зо-
внішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішо-
хідних переходів та зупинках транспорту загального користування; 
          - представником Дніпропетровського обласного центру з охорони іс-
торико-культурних цінностей у м. Кривому Розі - у разі розміщення зовні-
шньої реклами в межах зон охорони пам'яток історії та архітектури і в ме-
жах об'єктів природно-заповідного фонду; 



           - утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовніш-
ньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій. 
       Зазначені у цьому пункті органи та особи погоджують дозвіл до п'яти 
робочих днів від дати звернення заявника. 
        Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл є вичерпним. 
       Погодження дійсне протягом строку дії дозволу. 

3.2.12 у разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), за-
значеними в п.3.2.11 цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване 
повідомлення про причини відмови за підписом уповноваженої особи під-
приємства, установи та організації. 

Відмову в погодженні дозволу може бути оскаржено у порядку, ви-
значеному законодавством. 

3.3. Для прийняття рішення виконкому про надання дозволу на роз-
міщення зовнішньої реклами заявник подає до робочого органу або до ад-
міністратора дозвільного центру протягом строку, зазначеного в           п.п. 
3.2.4, 3.2.5 цього Порядку: 

-  два примірники оформлених дозволів разом із супровідним лис-
том, в якому зазначається реєстраційний номер заяви та номер і дата рі-
шення робочого органу про встановлення пріоритету. 
        3.3.1 адміністратор дозвільного центру (у разі звернення до адмініст-
ратора) в присутності заявника перевіряє комплектність документів, доде-
ржання вимог щодо їх оформлення та не пізніше наступного робочого дня 
передає їх до робочого органу. 

3.3.2 робочий орган після одержання належним чином оформлених 
документів, зазначених у п.3.3, готує і подає до виконавчого комітету 
міськради проект відповідного рішення згідно з регламентом. 

3.3.3 у наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли: 
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим ви-

могам; 
- у поданих документах виявлені свідомо неправдиві відомості. 

 3.3.4  під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу 
та зміст реклами забороняється. 

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. 
Рішення про відмову в наданні дозволу може бути оскаржене в по-

рядку, визначеному чинним законодавством. 
3.3.5 рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні 

приймається  на засіданні виконавчого комітету міськради.  
          3.3.6 у разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочо-
го органу підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою. 

Перший примірник дозволу передається протягом двох робочих днів 
з дня отримання робочим органом  відповідного рішення до адміністратора 
дозвільного центру для видачі заявникові, а другий – залишається в робо-
чому органі для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі 
реєстрації. 



Рішення про відмову в наданні дозволу також передається протягом 
двох робочих днів до адміністратора дозвільного центру для видачі заяв-
никові .  
         3.3.7 робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу 
надає органам державної податкової служби інформацію про розповсю-
джувачів зовнішньої реклами, яким надано дозволи. 

3.3.8 дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не 
зазначено у заяві. 
          3.3.9 виданий у встановленому порядку дозвіл визначає право розпо-
всюджувача на розміщення зовнішньої реклами. 
          3.3.10 у процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів 
(конкурсів). 
         3.3.11 після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовні-
шньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу 
фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менше як 
6х9см). 
          3.4. Якщо  протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні тех-
нологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами 
звертається до робочого органу із заявою про внесення відповідних змін.   
    До заяви додається: 
- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу; 
- фотокартка рекламного  засобу та  ескіз  із   конструктивним рішенням; 
- примірник зареєстрованого дозволу. 
       Робочий орган протягом десяти робочих днів розглядає і вносить від-
повідні зміни у дозвіл.  

 Відмова у зміні технологічної схеми  рекламного  засобу  може бути 
оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 
          3.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, 
ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумов-
люють необхідність  зміни  місця  розташування  рекламного  засобу, 
робочий   орган   у   семиденний   строк  письмово    повідомляє   про    це 
розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк від початку  
зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий 
орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше 
рівноцінне місце.У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування 
рекламного засобу робочим органом вносяться зміни у дозвіл. 

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рек-
ламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з 
власником місця розташування рекламного засобу. 

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною міс-
ця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу 
продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання  
рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва 
на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої ре-



клами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попе-
редньому місці. 
         3.6. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається 
робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній фор-
мі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продо-
вження строку дії дозволу фіксується робочим органом в журналі реєстра-
ції з внесенням відповідних змін у дозвіл. Інформацію щодо продовження 
строку дії дозволу робочий орган протягом двох робочих днів подає до ад-
міністратора дозвільного центру. 
           У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до 
набрання чинності цього Порядку. 
          3.7. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою 
або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.             
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, 
протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) 
рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою в довільній 
формі про переоформлення дозволу, до якої додаються: 
-    документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний 
засіб; 
-   оригінал зареєстрованого дозволу; 
-   письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу 
або уповноваженого ним органу (особи); 
-    копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи 
або фізичної особи-підприємця; 
-  банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або іденти-
фікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обо-
в'язкових платежів. 

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів кері-
вник робочого органу протягом п'яти робочих днів від дня  подання заяви 
вносить відповідні зміни у дозвіл. 
           Переоформлення  дозволу  фіксується  робочим  органом  в  журналі 
реєстрації. 

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, 
встановленому законодавством. 

Інформацію щодо переоформлення дозволу робочий орган протягом 
двох робочих днів подає до адміністратора дозвільного центру. 

ІV. Порядок скасування дозволів 
       4.1.  Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення 
виконавчого комітету міської ради за письмовою заявою розповсюджувача 
зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламно-
го засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення до-
зволу в установленому порядку. 

    Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним. 



    4.2.  Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації 
та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами та 
адміністратору дозвільного центру. 
        Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, 
встановленому законодавством. 

V. Плата за тимчасове користування місцями розташування рек-
ламних засобів 

          5.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекла-
мних засобів, якщо ці місця перебувають у комунальній власності міста, 
здійснюється на договірних засадах між балансоутримувачами цих місць 
та розповсюджувачами зовнішньої реклами (розпорядниками, користува-
чами). 

5.2. Тимчасове користування місцями розташування рекламних засо-
бів, якщо ці місця належать до інших форм власності, здійснюється на до-
говірних умовах з їх власниками або уповноваженими ними органами. 

 5.3.  У разі, коли місцем розташування рекламного засобу є земельна  
ділянка, надана в оренду та справляється плата за її оренду, розповсюджу-
вачем зовнішньої реклами плата за тимчасове користування місцями  роз-
ташування рекламних засобів не здійснюється. 
          5.4. При розміщенні на рекламному засобі соціальної реклами за іні-
ціативою виконкому міськради, плата за тимчасове користування місцями 
розташування, що належать до комунальної власності міста, за весь період 
розміщення соціальної реклами не справляється. 
                    VІ. Вимоги до розташування рекламних засобів 

6.1. Зовнішня реклама повинна розміщуватися із забезпеченням 
видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів,  
зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зобра-
ження дорожніх знаків. 

6.2. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати уча-
сників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житло-
вих будинків. 

6.3. Фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над по-
верхнею землі, може бути декоративно оформлений. 
          6.4. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх 
знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загально-
го користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією. 

6.5. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується 
вздовж  проїжджої  частини  вулиць  і доріг, за вимогою Державтоінспекції 
наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів 
заввишки до 2 метрів від поверхні землі. 

6.6. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над прої-
жджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, 
повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні до-
рожнього покриття. 



6.7. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями буді-
вель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фаса-
дами будівель або огорожами лінію. 

6.8. Забороняється розташування рекламних засобів: 
- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху 
пішоходів; 
- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього 
покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої ча-
стини. 

 6.9.  Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати вимогам 
безпеки та правил дорожнього руху. Забороняється розміщення на 
транспортних засобах реклами: 
- яка повторює чи імітує кольорографічні схеми спеціальних та 
оперативних транспортних засобів; 
-   із нанесенням світлоповертаючих матеріалів; 
-   яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами; 
-   яка знаходиться на скляних (прозорих) поверхнях, за винятком випадків, 
коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують 
безперешкодний огляд з салону транспортного засобу. 
        6.10. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для 
товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими 
випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщу-
ватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості    
від     території    дитячих     дошкільних    закладів,    середніх 
загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються ді-
ти віком до 18 років. 
          6.11. Розміщення зовнішньої реклами   в  межах   зон   охорони     па-
м'яток   історії   та  архітектури, в  межах  об'єктів  природно-заповідного 
фонду дозволяється за погодженням з представником Дніпропетровського 
обласного  центру  з  охорони  історико-культурних цінностей  у            
м. Кривому Розі. 
           6.12. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демо-
нтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими суб`єктами гос-
подарювання. 
           6.13.  Розташування дахових рекламних засобів забороняється без 
попередньої технічної експертизи спеціалізованих суб`єктів господарю-
вання. 
           6.14. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовніш-
нього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законо-
давством. 
            6.15. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інже-
нерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначе-
них комунікацій. 



            6.16. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, пору-
шення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекла-
мних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законо-
давством. 
           6.17. Вимоги до стану засобів зовнішньої реклами: 
          6.17.1 засоби зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному 
технічному стані; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані забез-
печити негайне відновлення пошкоджених конструкцій, заміну пошкодже-
них рекламних сюжетів, своєчасне відновлення зовнішнього вигляду засо-
бів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів. 
    6.17.2  рекламні засоби повинні забезпечуватися маркуванням із зазна-
ченням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зов-
нішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку йо-
го дії. 
        6.17.3 засоби зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-
інформаційне заповнення; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'яза-
ні у разі відсутності комерційних рекламних сюжетів своєчасно заповню-
вати засоби зовнішньої реклами соціальною рекламою. 
        6.17.4 місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утри-
муватись у належному санітарно-технічному стані, розповсюджувачі зов-
нішньої реклами зобов'язані забезпечити їх своєчасне прибирання та впо-
рядкування згідно рішення сесії міської ради від 23.11.2005 №3651 «Про 
затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі». 
VII. Визначення плати за тимчасове користування місцями розташу-

вання рекламного засобу 
7.1. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рек-

ламного засобу, що розміщується на власних опорах, а також на будинках 
(дахах), фасадах, стінах, балконах тощо, інших будівлях та спорудах дорі-
внює сумі коштів, яка еквівалентна 10% мінімальної заробітної плати. 

7.2. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рек-
ламних засобів усіляких форм і конфігурацій (несвітлових, світлоповерта-
ючих, з внутрішнім і зовнішнім підсвічуванням), розміщених на опорах 
контактної мережі та вуличного освітлення над проїжджою частиною ву-
лиць і доріг, дорівнює сумі коштів, яка еквівалентна 6% мінімальної заро-
бітної плати. 

7.3. Місячна плата за тимчасове користування одиницею транспор-
тного засобу рухомого складу комунальної власності міста для розміщення 
реклами дорівнює сумі коштів, яка еквівалентна 0,8 мінімальної заробітної 
плати. 

7.4. При зміні в установленому порядку розміру мінімальної заро-
бітної плати для розрахунку платежу за 1 м2 місця розташування реклам-
ного засобу відповідно до п.п.7.1,7.2 та 7.3 цього Порядку застосовується 
мінімальна заробітна плата, яка склалася станом на 1 січня поточного року. 



7.5. Базова ставка платежу коригується залежно від місця розташу-
вання рекламного засобу такими коефіцієнтами: 

7.5.1 для  рекламних засобів,  що  азначені  в  п.7.1.  цього  Порядку: 
-  К1 = 1,4 - (центральна частина міста, головні вулиці, проспекти, площі, 

транспортні магістралі (проспекти К.Маркса, Миру, Гагаріна, Металургів,  
     200-річчя Кривого Рогу; вулиці Леніна, Жовтнева, Янова, Лермонтова, 

Косіора, 22 Партз'їзду, Волгоградська, Мелешкіна, Дніпропетровське шосе 
(до вул. Вечірньокутської); площі Маяковського, Горького, Артема, 30-
річчя Перемоги, Визволення); 

-  К2 = 1,2 (на в'їздах до міста Кривого Рогу, на територіях, прилеглих до 
залізничних вокзалів і станцій швидкісного трамвая, транспортних магіст-
ралях від 173 кварталу до вул. Косигіна включно; на центральних вулицях 
Тернівського та Інгулецького районів; на територіях районних плануваль-
них центрів, вулицях і магістралях, які мають насичений транспортний рух 
відповідно до переліку, який визначається управліннями містобудування і 
архітектури, житлово-комунального господарства виконкому міськради, 
Державтоінспекцією у м. Кривому Розі); 

-    К3 = 1,0 (на інших відрізках центральних транспортних магістралей міста 
відповідно до переліку,  який  визначається  управліннями  містобудування 
і архітектури,   житлово-комунального  господарства   виконкому  міськра-
ди, Державтоінспекцією у м. Кривому Розі); 

-    К4 = 0,8 (вулиці в районах міста зі значним транспортним рухом відповід-
но до переліку, який визначається управліннями містобудування і архітекту-
ри, житлово-комунального господарства виконкому міськради, Державтоінс-
пекцією у м. Кривому Розі);  
-    К5 = 0,5 (на інших вулицях в районах міста, в межах житлових масивів 
відповідно до переліку, який визначається управліннями містобудування і 
архітектури, житлово-комунального господарства виконкому міськради, 
Державтоінспекцією у м. Кривому Розі). 

7.5.2 по спеціальних конструкціях, зазначених в п.7.2 цього     По-
рядку: 

-  К6 = 1,3 - розміщених на опорах контактної мережі над проїжджими части-
нами доріг (незалежно від виду та форми); 

-    К7 = 1,2 - площею більше 1 м2, які розміщуються на опорах контактної та   
освітлювальної мережі, розташованих вздовж вулиць; 

-   К8 = 1,0 - площею до 1 м2 включно, які розміщуються на опорах контактної 
та освітлювальної мережі, розташованих вздовж вулиць. 

7.5.3 при обчисленні плати за тимчасове користування місцем роз-
ташування виносної спеціальної конструкції, функціонування якої прово-
диться неповну добу, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,7. 

VIIІ. Визначення площі місця розташування 
рекламного засобу 

8.1. Площа місця розташування рекламного засобу на території зе-
леної зони, асфальті та інших твердих покриттях, грунті, дахах будинків 
(будівель) та споруд, на якому розташовується рекламний засіб, визнача-



ється як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце 
та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м по периметру горизонтальної прое-
кції цього засобу. 

Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця до-
рівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй 
площину. 

IX. Порядок здійснення оплати за тимчасове користування міс-
цями розташування рекламних засобів 

9.1. Плата  за тимчасове користування місцями розташування рек-
ламних засобів здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на 
підставі  договору тимчасового користування місцями розташування рек-
ламних засобів з робочим органом. 

9.2. Плата за тимчасове користування місцями, на яких планується 
розташування  рекламних  засобів  на  період  встановлення  пріоритету  на  
місця, справляється згідно з цим Порядком та договором тимчасового ко-
ристування місцями розташування рекламних засобів з робочим органом. 

9.3. Оплата належної суми, згідно з одержаним в робочому органі 
рахунком, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту його оде-
ржання. 

9.4. Плата, передбачена розділом VІІ Порядку, обчислена без ура-
хування ПДВ та податку з реклами, які сплачуються згідно з чинним зако-
нодавством України.   

9.5. Плата за тимчасове користування місцями розташування рек-
ламних засобів, які перебувають у комунальній власності, визначається ві-
дповідно до цього Порядку та здійснюється розповсюджувачами зовніш-
ньої реклами згідно договору з робочим органом та у повному обсязі спря-
мовуються до  рахунка робочого органу. 

9.6. Оподаткування одержаних доходів здійснюється згідно  з чин-
ним законодавством України. Кошти, які залишаються після оподаткуван-
ня розподіляються  таким чином : 
            -   70% -  до цільового фонду міського бюджету, створеного місь-
кою радою; 
            -  30% - до робочого органу, які використовуються для здійснення 
повноважень, визначених цим  рішенням та на розвиток підприємства. 
       Кошти, які надходять за користування місцями розташування реклам-
них засобів, що перебувають на балансі комунальних підприємств: 
            - 70% - до комунального підприємства, балансоутримувача місця 
розташування рекламного засобу; 
            - 30% - до робочого органу, які використовуються для здійснення 
повноважень, визначених цим рішенням та на розвиток підприємства. 

Х. Демонтаж рекламних засобів 
          10.1. Робочий орган щомісячно проводить об’їзди з метою виявлення 
порушень розміщення зовнішньої реклами в місті  та надає до управління 
містобудування і архітектури виконкому міськради інформацію про вияв-
лені порушення та самовільно встановлені рекламні засоби. 



         10.2.На підставі цих інформацій робочим органом готуються приписи 
про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами (додаток 4) та на-
кази про проведення  демонтажу рекламних засобів (додаток 5) за пого-
дженням управління містобудування і архітектури виконкому міськради. 

10.3.  Демонтажу підлягають такі рекламні засоби: 
10.3.1 самовільно розташовані рекламні засоби; 
10.3.2 рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення 

або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу жит-
тю і здоров’ю людей або можуть заподіяти шкоду майну; 
          10.3.3 рекламні засоби, місця розташування яких не відповідають до-
зволу; 

10.3.4  рекламні засоби після закінчення терміну дії дозволу; 
10.3.5 рекламні конструкції, заборгованість плати за розміщення 

яких відповідно до договорів тимчасового користування місцями розташу-
вання рекламних засобів складає більше двох місяців.  

10.4. Власники рекламних засобів, що відповідають визначенню 
п.п.10.3.1, 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4, 10.3.5. цього Порядку, повинні усунути 
порушення порядку   розміщення    рекламних  засобів   або   демонтувати  
їх  самостійно у термін, зазначений приписом, виданим робочим органом у 
межах своєї компетенції. 

10.5.  Рекламні засоби не демонтуються, якщо порушення щодо їх 
розміщення були в зазначений приписом термін усунуті власниками (кори-
стувачами) рекламних засобів, про що останні письмово повідомили робо-
чий орган. 

10.6. Всі повідомлення та приписи про усунення порушень порядку 
розміщення рекламних засобів направляються поштою власникам (корис-
тувачам) рекламних засобів або вручаються їм особисто в письмовій фор-
мі, реєструються у відповідному журналі. 

10.7. У разі невиконання власниками (користувачами) рекламних за-
собів у зазначений термін вимог отриманого припису, робочий орган готує 
наказ на демонтаж за погодженням управління містобудування і архітекту-
ри виконкому міськради та забезпечує проведення демонтажу рекламних 
засобів за рахунок рекламоросповсюджувачів. 

10.8. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути 
присутні: власник (користувач) рекламного засобу, представники держав-
них органів, місцевих служб і організацій, а для забезпечення безпеки до-
рожнього руху – представники ДАІ. 
  10.9. Демонтаж рекламних засобів може здійснюватись без попере-
днього надання припису їх власникам (користувачам) у таких випадках: 

 10.9.1 власника (користувача) самовільно розташованого рекламно-
го засобу не встановлено або не встановлено його місцезнаходження; 

 10.9.2 експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, 
загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну. 

Про встановлення таких фактів складається відповідний акт. 



10.10. Виконання демонтажу рекламного засобу фіксується актом 
проведення демонтажу (додаток 6), який підписується представниками ро-
бочого  органу   та  особами,  які   були  присутні   під   час  проведення 
демонтажу  рекламного  засобу,  та  затверджується  керівником  робочого 
органу. 

10.11. Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, 
один з яких залишається робочому органу, другий передається власнику 
демонтованого рекламного засобу одразу після оформлення акта.  

У разі відмови власника демонтованого засобу підписати акт у ньому 
робиться відповідний запис. Якщо демонтаж проводився без присутності 
власника рекламного засобу, робочий орган повинен у 3-денний термін  
повідомити власника (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснений 
демонтаж та надіслати йому другий примірник акта проведення демонта-
жу. 

10.12. Демонтований рекламний засіб зберігається у робочому органі 
у спеціально відведених для цього місцях протягом встановленого терміну   
(п.10.16.2.). 
          10.13. Власники рекламних засобів мають право повернути демонто-
вані рекламні засоби в межах строку зберігання  після звернення до робо-
чого органу на підставі таких документів: 

а) заяви на ім’я керівника робочого органу повернення демонтованих 
рекламних засобів; 

б) документа, який підтверджує право власності на демонтовані рекла-
мні засоби; 

в) документа, який підтверджує право особи, яка звернулась до робочо-
го органу щодо  одержання демонтованих рекламних засобів; 

г) документа, який підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонта-
жем і зберіганням рекламних засобів. 

10.14. Оплата витрат, пов’язаних з демонтажем і зберіганням рекла-
мних засобів, здійснюється на підставі рахунків, що складаються 
суб"єктом господарювання, який здійснює демонтаж рекламних конструк-
цій. 
         10.15. Повернення майна власнику проводиться за актом про повер-
нення власнику демонтованих рекламних засобів (додаток 7). 

10.16. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів: 
10.16.1 демонтовані рекламні засоби передаються робочому органу 

на тимчасове зберігання на підставі акта прийняття-передачі із зазначен-
ням переліку рекламних засобів та їх характеристикою; 

10.16.2 демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню     протя-
гом 1 місяця. Протягом цього часу робочий орган вживає заходів щодо 
встановлення власника демонтованого рекламного засобу (якщо він неві-
домий або невідоме його місцезнаходження) та його повернення згідно з 
п.п.10.13.-10.15. цього Порядку. 



10.17. У разі, коли власника демонтованої спеціальної конструкції не 
встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не 
вимагатиме   її,   таке   майно    визнається   безхазяйним.   Набуття   права 
власності  на це майно здійснюється  в порядку, визначеному чинним за-
конодавством.  

10.18. Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюєть-
ся у порядку, визначеному чинним  законодавством. 

ХI. Контроль за дотриманням Порядку  
та відповідальність за його порушення 

 11.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється робо-
чим органом, управлінням містобудування і архітектури  виконкому міськ-
ради та іншими органами згідно з чинним законодавством у межах їх ком-
петенції. 

11.2.  У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення ре-
клами уповноважена особа робочого органу, який здійснює контроль за 
додержанням цього Порядку, звертається у письмовій формі до розповсю-
джувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений 
строк. 

У разі невиконання цієї вимоги робочий орган надсилає інформацію 
відділу по захисту прав споживачів у Криворізькому регіоні головного 
Дніпропетровського обласного управління у справах захисту прав спожи-
вачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

11.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цьо-
го  Порядку, несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 
 

Додаток 1 
до Порядку розміщення 
зовнішньої реклами в мі-
сті 

Керівник робочого органу 
  

 
ЗАЯВА 

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ик  
( повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами (прізвище, 

 ім`я та по батькові,) 
 

са заявника  
( місцезнаходження/ місце  проживання, 

 
паспортні дані) 

тифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи або 



тифікаційний номер фізичної особи-підприємця  
фон (телефакс)  
шу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою  

 
(повна адреса місця розташування рекламного засобу) 

ком на  
(літерами) 

лік документів, що додаються   
 
 

ник або уповноважена 
особа   ___________________ ____________________ 

 (підпис)    (ініціали, прізвище) 
П. 

 



Додаток 2 
                 до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті 

ЖУРНАЛ  
реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

Реєст-
рацій 
ний 
номер 
заяви 

Дата 
подан-
ня  

Для юридич-
ної особи - по-
вне наймену-
вання, місцез-
наход-ження 
та ідентифіка-
цій-ний код,  
для фізичної 
особи - прі-
звище, ім'я та 
по батькові, 
паспортні да-
ні, ідентифі-
кацій-ний но-
мер та місце 
проживання 

Кількість сто-
рінок у пода-
них докумен-

тах 

Підпис осо-
би, на яку 
покладено  
здійснювати
реєстрацію 
документів

Підпис зая-
вника 

Дата прийн-
яття рішення 
про встанов-
лення пріо-
ритету заяв-
ника на місце 
розташування 
рекламного 
засобу, про 
продовження 
строку, на 
який встано-
влено зазна-
чений пріо-
ритет, або 
про відмову  
у його вста-
новленні 

Дата і номер ви-
дачі дозволу на 
розміщення зов-
нішньої реклами, 
строк дії, дата і 
номер рішення 
про відмову у 
наданні дозволу

Результати розг-
ляду заяв на про-
довження строку 
дії або переофо-
рмлення дозволу 

Дата і но-
мер рі-

шення про 
скасування 
дозволу  

Керівник робочого 
органу 
  

_________________ _________________ 
підпис ініціали прізвище 

    
МП     



Додаток 3 
до Порядку розміщення зо-
внішньої реклами в місті 

ДОЗВІЛ 
на розміщення зовнішньої реклами 

Виданий  р. на підставі рішення   _ 
   (дата видачі) 

 _ 
(виконавчий орган  міської ради,  дата і номер рішення) 

 _ 
( повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами/ 

 _ 
прізвище, ім'я та по батькові ) 

 _ 
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), бан-

ківські реквізити, 
 _ 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця 
Адреса місця розташування рекламного засобу _ 
 _ 
Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _ 
 _ 

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу) 

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (ро-
зміром не менш як 6х9см), на якому планується розташування рекламного 
засобу. 

Ескіз з конструктивним рішенням       Топогеодезичний знімок місцевості 

рекламного засобу                                  (М1 : 500) з прив`язкою місця 

                                                                  розташування рекламного засобу 
Відповідальний за  
топогеодезичне знімання ___________________ _________________
  МП                                (підпис)   (ініціали, прізвище) 

Погоджувальна частина 
1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним 
орган (особа) 
  

(повне найменування, підпис керівника/ 
  

прізвище, ім'я та по батькові) 
М.П. 



2 

 
2.Управління містобудування і архітектури виконкому міськради 
 ___________________  ____________________ 
                (підпис уповноваженої особи)  (ініціали, прізвище)                    
М.П. 
3.На вимогу робочого органу: 
Державтоінспекція у м. Кривому Розі-  у разі розміщення зовнішньої реклами 
на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та 
зупинок транспорту загального користування 
 ___________________  ____________________ 
 (підпис уповноваженої особи)   (ініціали, прізвище) 
представник Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-
культурних цінностей у м.Кривому Розі-  у разі розміщення зовнішньої рек-
лами на пам'ятках історії і архітектури та в межах зон охорони пам'яток 
національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-
заповідного фонду 
 
 ___________________  ____________________ 
 (підпис уповноваженої особи)   (ініціали, прізвище) 
утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в 
межах охоронних зон цих комунікацій 
 ___________________  ____________________ 
 (підпис уповноваженої особи)   (ініціали, прізвище) 
 Строк дії дозволу з  до  

 Продовжено з  до  

 Продовжено з  до  

 Продовжено з  до  

Керівник робочого органу ___________________ ____________________ 
                              (підпис)   (ініціали, прізвище)    
М.П. 
Фотокартка місця (розміром не менш як 6х9см) після розташування на ньо-
му рекламного засобу 

М.П. 

Керівник робочого органу ___________________ ____________________ 
                                       (підпис)   (ініціали, прізвище) 
М.П 
 



Додаток 4 
до Порядку розміщення зо-
внішньої реклами в місті 
 
 

ПРИПИС 
про усунення порушень порядку розміщення рекламних засобів  

у місті Кривому Розі 
м. Кривий Ріг "___"________200__ р. 
Видано  

(назва та місцезнаходження робочого органу) 
  
власнику рекламних засобів  
  
розташованих за адресами:  
  

(якщо перелік великий - згідно з додатком до припису) 
Перевіркою дотримання порядку розміщення рекламних засобів у               
 м. Кривому Розі встановлено такі порушення:  
  
  
  
Пропоную у ___ термін усунути зазначені у цьому приписі порушення шля-
хом:  
  
  
Про усунення порушень письмово інформуйте:  
         у 3-денний термін 
 
У випадку невиконання цього припису у зазначений термін рекламні засоби 
будуть демонтовані з віднесенням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов'я-
заних з демонтажем рекламних засобів та їх зберіганням. 

Керівник робочого органу  ____              _______ 
                             підпис                            ініціали, прізвище 
 
Підпис одержав   

    ___________________ ____________________ 
     (підпис)    (дата) 
 
 

 
 



Додаток 5 
до Порядку розміщення зо-
внішньої реклами в місті 
 
 
 

НАКАЗ 
 

"___"________200__ р. №________________ 
Про проведення демонтажу рекламних засобів 

 
 
 
У зв'язку з невиконанням власником рекламних засобів приписів про усунення 
порушень №№ / від:  
  
керуючись  
 
 
 
 

НАКАЗУЮ: 
1.   Здійснити у __________ термін демонтаж рекламних засобів відповідно 
до рішення сесії міськради від_______ №__________, згідно з переліком (до-
дається). 
2. Контроль за виконанням  цього наказу покласти на  
  
 
 
 
 
Керівник робочого органу           ___________     ______ 
                                       підпис                       ініціали, прізвище 
 
 
 
Погоджено: 
начальник управління 
 містобудування і архітектури 
виконкому міськради                    ___________          __________________ 
                                                            підпис                     ініціали, прізвище 
 

 



Додаток 6 
до Порядку розміщення зо-
внішньої реклами в місті 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                  _________________________ 
           Керівник робочого органу 

 
“_____” ___________ 200 __р. 

М.П. 

 
АКТ 

проведення демонтажу рекламного засобу 
 
м. Кривий Ріг "___"________200__ р. 
Ми, що підписалися нижче: 
- представник ДАІ   
- представник робочого органу  
- власник рекламного засобу (уповноважений представник)  
  
- представники інших організацій  
  
склали цей акт про те, що працівники робочого органу здійснили демонтаж 
рекламного засобу  
  
за адресою:  
Рекламний засіб після демонтажу перебуває у стані  
  
Претензії та зауваження власника демонтованого засобу:  
  
Зауваження   представників інших організацій:  
  
Цей акт складено у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один 
примірник залишається в робочому органі, другий – вручається (надсилаєть-
ся) власнику рекламного засобу. 
 Представник ДАІ                                ______________           _____________ 
                                                                 підпис                         ініціали, прізвище 
 
Представник робочого органу          ______________           _____________ 
                                                                 підпис                        ініціали, прізаище  
 
Власник рекламного засобу               ______________           ______________ 
                                                                 підпис                        ініціали, прізвище 



Додаток 7 
до Порядку розміщення зо-
внішньої реклами в місті 
 
 
 
 

АКТ 
про повернення власнику демонтованих рекламних засобів 

м. Кривий Ріг "___"________200__ р. 
Рекламні засоби  
які були демонтовані на підставі  
за адресами їх розташування  
  
  
  
  
  
(акт № ___ від "____"_________200__р.) за дорученням   
________________________________________________власнику повернуті 
 
Власником сплачено  
 
Підтвердження бухгалтерії про одержання коштів, сплачених власником:
  
  
Власник не має претензій до робочого органу  стосовно стану майна. 

Повернення майна дозволяю. 

 
Керівник робочого органу      ____________________          _____________ 
                                                    підпис,печатка                    ініціали, прізвище 
 
Майно передав                       ____________________          ______________ 
                                                    підпис, печатка       ініціали, прізвище    
  
Майно прийняв                       ____________________          ______________ 

               підпис, печатка                ініціали, прізвище 
 
 
 
 
 



Аналіз регуляторного впливу 
щодо обґрунтування регуляторного акта – проекту рішення  

Криворізької міської  ради «Про Порядок розміщення зовнішньої  
реклами в місті» 

1. Визначення та аналіз проблем, які пропонується розв’язати 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцін-
ка важливості цих проблем. 

На теперішній час діє Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті, 
затверджений рішенням міської ради від 23.06.2004 №2003, який  встановлює 
порядок проходження дозвільної процедури відповідно до Закону України 
«Про рекламу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
типових правил розміщення зовнішньої реклами» та  правила розрахунку 
плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів. 

Порядок надає відповідні повноваження комунальному підприємству 
«Парковка та реклама», яке бере участь у дозвільних процедурах та контролі 
у сфері розміщення зовнішньої реклами. 

Проблема полягає у тому, що діючий порядок не повністю відповідає 
вимогам чинного законодавства: недосконало регулює відносини, які вини-
кають між органами влади та суб’єктами господарювання при здійсненні до-
звільних та погоджувальних процедур відповідно до Закону України «Про 
дозвільну систему в сфері господарської діяльності», а також вимоги щодо 
місць розташування засобів зовнішньої реклами з урахуванням комплексного 
благоустрою території міста, містобудівних особливостей населеного пункту 
та з метою забезпечення експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і 
правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів. 

До дослідження та розробки методів вирішення цих проблем були за-
лучені основні підприємства і приватні підприємці, які займаються зазначе-
ною діяльністю. Ними надано інформацію про показники господарської дія-
льності  та пропозиції щодо удосконалення методів регулювання. 

На підставі всебічного аналізу обставин, які склались у галузі розмі-
щення зовнішньої реклами у місті, та пропозицій учасників ринку було за-
пропоновано зазначений регуляторний акт. 

2. Обґрунтування неможливості розв’язання проблем за допомогою 
ринкових механізмів та потреби державного регулювання. 
          Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої 
реклами може здійснюватись лише на підставі дозволів, що надаються 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, у порядку,  
встановленому  цими  органами  на  підставі  типових правил,  що  затверд-  
жуються Кабінетом Міністрів України. У даному випадку  на підставі рішен-
ня Криворізької міської ради.  

3. Обґрунтування неможливості розв`язання визначених проблем 
за допомогою діючого регуляторного акта  або внесенням змін до нього. 

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого 
рішення Криворізької міської ради, тому що відбулися суттєві зміни  норма-



тивно-правової бази  з часу його прийняття та  на ринку зовнішньої реклами 
у місті. 

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропоно-ваного 
регуляторного акта, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів 
господарювання , громадян та держави внаслідок дії регуляторного ак-
та. 

Застосування норм та правил, які запропоновано у проекті рішення, на-
дасть можливість: 
-  збільшити надходження коштів у бюджет міста від зовнішньої реклами за 
рахунок покращання контролю та збільшення кількості рекламних конструк-
цій; 
- створити економічні умови для подальшого розвитку цієї галузі господар-
ської діяльності; 
-   покращити естетичний вигляд та благоустрій міста; 
-  спростити процедури, пов’язані з отриманням дозволів на розміщення зов-
нішньої реклами; 
- забезпечити належний контроль за технічним станом рекламних конструк-
цій та своєчасне  їх оновлення. 
№ 
з/п 

Показник Витрати Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 

Сфера інтересів держави 
1. Покращання ситуа-

ції в місті шляхом 
збільшення кількості 
рекламних констру-
кцій, од. 

Безкоштовно 1100 1260 1350 1420 1500 

2. Зменшення соціаль-
ної напруги 

Безкоштовно Забезпечення естетичного вигляду
рекламних конструкцій та конт-
роль за дотриманням законо-
давства щодо змісту реклами 

3. Покращання імі-
джу державної 
влади 

Безкоштовно Повне виконання законів України 
щодо реклами 

Сфера інтересів підприємців 
4. Забезпечення 

належного тех-
нічного  стану 
рекламних конс-
трукцій 

Витрати відш-
кодуються за
рахунок зни-
ження тарифів 

Дотримання вимог та стандартів 
щодо рекламних конструкцій 

5. Спрощення доз-
вільної системи 
та системи по-
годжень у сфері 
розміщення зов-

Безкоштовно Створене комунальне підпри-
ємство «Парковка та реклама», 
якому надані повноваження робо-
чого органу щодо регулювання ді-
яльності у сфері розміщення зов-



нішньої реклами нішньої реклами 
Сфера інтересів громадян 
6. Благоустрій 

місць розташу-
вання рекламних 
засобів, покра-
щання естетич-
ного вигляду 
конструкцій 

Безкоштовно Належний контроль за дотри-
манням законодавства щодо рекла-
ми, рекламних конструкцій та бу-
дівництва 

        5. Визначення цілей державного регулювання. 
Головною метою прийняття цього регуляторного акта є вдосконалення 

порядку розміщення зовнішньої реклами в місті з урахуванням архітектур-
них, планувальних, функціональних,  історико-культурних чинників, покра-
щання естетичного вигляду та сприяння            благоустрою міста. 

Впровадження  регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію 
державної політики ціноутворення, спрямованої на розвиток підпри-
ємництва в Україні, програми сприяння підприємництву, поліпшити стан у 
сфері розміщення зовнішньої реклами та благоустрою міста, що в свою чергу 
підвищить рівень довіри громадян до влади. 

6.Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів   
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не             
передбачають безпосереднього державного регулювання господарських 
відносин. 

Альтернативою запропонованому регуляторному акту є збереження 
діючого регуляторного акта, проте у такому випадку для досягнення зазначе-
них цілей знадобиться необмежений час. 
         Іншою альтернативою є скасування дозвільної системи на розміщення 
зовнішньої реклами, але у цьому випадку місту будуть загрожувати неконт-
рольовані встановлення рекламних конструкцій без дотримання законодавст-
ва і, як наслідок, погіршення вигляду міста та підвищення небезпеки для  йо-
го громадян. 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановле-

них цілей. 
Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш до-

цільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуля-
торного акта, який повністю відповідає повноваженням Криворізької міської 
ради відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про дозвільну систему в господарській діяльності», «Про рекламу». Лише у 
такий спосіб можна вирішити зазначені проблеми найкращим чином, врахо-
вуючи інтереси громадян, підприємців та держави. 

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 
проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Вищевказані проблеми планується розв’язати шляхом прийняття ново-
го Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті рішенням Криворізької 
міської ради, яке підлягає затвердженню на засіданні міської ради та опри-



людненню в міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет. 
            Ефективність регуляторного акта буде оцінюватися за результатами 
відстеження діяльності комунального підприємства «Парковка та реклама», 
як робочого органу щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовні-
шньої реклами. 

9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у ра-
зі прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті надасть 
можливість органам місцевої влади покращити благоустрій міста, задоволь-
нити підприємницький інтерес до цього виду господарської діяльності, спри-
яти вирішенню завдань з підвищення можливостей усіх суб’єктів підприєм-
ницької діяльності в забезпеченні потреб у рекламних послугах, залучення 
інвестицій у його розвиток для досягнення сталих економічних умов. 

10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, дер-
жави. 

Впровадження  проекту рішення  дасть можливість: 
- суб’єктам господарювання – збільшити свої прибутки за рахунок 

зниження плати за тимчасове користування місцями розташування  реклам-
них конструкцій; 
          - створити  сприятливі економічні умови для розвитку рекламної діяль-
ності у місті; 
          - задовольнити потреби територіальної громади у покращанні благоус-
трою міста; 

- органам місцевого самоврядування – посилити контроль за дотриман-
ням чинного законодавства щодо реклами. 
         11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії за-
пропонованого регуляторного акта. 

Введення в дію нового Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті 
дозволить підвищити відповідальність робочого органу за якість послуг пе-
ред споживачами, забезпечити захист естетичних, моральних потреб грома-
дян, а замовників реклами захистити від необґрунтованого збільшення цін на 
рекламу. Також одночасно будуть враховані інтереси розповсюджувачів рек-
лами, які матимуть змогу збільшити свої прибутки за рахунок зниження пла-
ти за тимчасове користування місцями розташування рекламних конструкцій.  

Виконання вимог рішення дозволить місцевим органам влади 
об’єктивно оцінювати ситуацію на ринку зовнішньої реклами. З метою ство-
рення сприятливих умов для громадян та суб’єктів господарювання будуть 
своєчасно вноситись відповідні зміни до даного рішення. 

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуля-
торного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи дер-
жавної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні 
особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх. 



Введення в дію нового Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті 
дозволить суб’єктам господарювання знизити розцінки на свої послуги у 
сфері розміщення зовнішньої реклами та збільшити при цьому свої прибутки. 
Враховуючи це, у місті будуть створені сприятливі умови для розвитку рек-
ламної діяльності, впровадження нових технологічних рішень  для   реклам-
них  конструкцій,  для   підвищення  безпеки  та  покращання естетич- 
ного вигляду, реклама стане більш доступна для місцевого бізнесу, що в 
свою чергу  стимулюватиме розвиток підприємництва міста. 

Виконання вимог даного рішення  не потребує додаткових витрат кош-
тів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням. 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонова-
ного регуляторного акта. 

Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію 
регуляторного акта, будуть: 
 - зміна чинного законодавства у сфері реклами; 
 - зміна розмірів мінімальної заробітної плати. 

Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропо-
нованого регуляторного акта. Тому буде впроваджено постійний моніторинг 
щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного ак-
та будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу вказаних 
зовнішніх чинників. 

14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторно-
го акта. 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений за умови 
відсутності кардинальних змін у законодавстві у сфері реклами, з можливіс-
тю внесення змін до нього. Протягом його дії передбачається створити: 
 -   належні умови для подальшого розвитку рекламного бізнесу в місті; 
 -   сприятливий інвестиційний клімат. 

15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визна-

чено наступні показники: 
         - сталість або збільшення кількості суб’єктів господарювання, які здійсню-

ють господарську діяльність у сфері реклами або за допомогою неї; 
 -   сталість або збільшення кількості рекламних конструкцій; 
 -  збільшення розміру надходжень до міського бюджету та комунального пі-
дприємства «Парковка та реклама» від плати за тимчасове користування міс-
цями розташування  рекламних конструкцій; 
 - підвищення рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо основ-
них положень цього регуляторного акта. 
 
№ 
з/п 

Показник Роки дії регуляторного акта 
2007 2008 2009 2010 2011 

Сфера інтересів держави 
1. Кількість рекламних конс-

трукцій, од. 
1100 1260 1350 1420 1500 



2. Обсяг надходжень коштів 
від плати за тимчасове ко-
ристування місцями розта-
шування рекламних конс-
трукцій, млн. грн./міс. 

0,80 0,82 0,86 0,92 1,1 

3. Кількість скарг та пропози-
цій, од. 

80 70 60 50 40 

Сфера інтересів підприємців 
4. Кількість суб’єктів госпо-

дарювання, які здійснюють 
господарську діяльність у 
сфері реклами або за  її до-
помогою, од. 

40 50 60 70 80 

Сфера інтересів громадян 
5. Благоустрій місць розташу-

вання рекламних засобів, 
покращання естетичного 
вигляду конструкцій 

Шляхом належного контролю за до-
триманням чинного законодавства 
щодо реклами та цього Порядку 

        16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відс-
теження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 

У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності  регуляторного 
акта необхідно використовувати виключно статистичні дані, базове відстеження 
результативності буде здійснено через шість місяців після набрання  його чин-
ності. 

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чин-
ності регуляторного акта, якщо рішенням міської ради не буде встановлено 
більш ранній строк. За результатами  буде можливо порівняти показники базо-
вого та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблем-
них питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуля-
торного акта. 
Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаю-
чи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності, з 
метою дотримання  законодавства з питань розміщення зовнішньої реклами. 
 
Розробник проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу – управ-
ління містобудування і архітектури виконкому міськради (каб. 555,          
тел. 74-47-05) 


