
  
 

 
Криворізька міська рада 
Дніпропетровська область 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
Про внесення змін 
 у додаток до рішення міської ради  
від 28.11.2007 №1995 „Про Порядок   
розміщення зовнішньої реклами 
в  місті” 
 
 

 З метою приведення  Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті 
відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності”, консолідацію дій органів влади та бізнесу щодо протистояння впливу 
кризових явищ на бізнес у місті, враховуючи пропозиції суб’єктів 
господарювання, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 
№ 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, 
керуючись Законами України „Про рекламу”, „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада вирішила: 
       
   1.  Внести зміни та доповнення у  додаток  до  рішення  міської  ради    від   
28.11.2007 № 1995  “Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті” та 
встановити термін дії цього рішення один рік: 
 

1.1 Викласти пункти 3.2, 3.3, 5.1, 6.12, 7.1 - 7.3, 9.6 у новій редакціїї: 
„3.2. Для встановлення за заявником пріоритету на місце розташування 

рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі-заявник) подає до 
робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів  господарювання 
в приміщенні дозвільного центру, або адміністратору дозвільного центру заяву 
(додаток 1), до якої додаються фотокартка або комп’ютерний макет місця 
(розміром не менше як 6х9), на якому планується розташування рекламного 
засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням, копію свідоцтва 
про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-
підприємця. 
 

3.3. Для прийняття рішення виконкому міськради про надання дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами заявник подає до робочого органу, представник 
якого здійснює прийом суб’єктів  господарювання в приміщенні дозвільного 
центру, або адміністратору дозвільного центру протягом строку, зазначеного в  
підпунктах 3.2.4, 3.2.5 цього Порядку, два примірники оформлених дозволів 
разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви та 
номер і дата рішення робочого органу про встановлення пріоритету”. 
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"5.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування 

рекламних засобів, якщо ці місця перебувають у комунальній власності міста,  
здійснюється   на    договірних   засадах   між   робочим   органом   та  
розповсюджувачами зовнішньої реклами, а робочий орган справляє і розподіляє її 
на підставі договору доручення з балансоутримувачем (розпорядником, 
користувачем)”.  

  “6.12. Зовнішня реклама повинна розміщуватися з додержанням вимог 
техніки безпеки та за наявності необхідної технічної документації, що відповідає 
ДБН А.2.2-3-2004 “Проектування. Склад, порядок розроблення та затвердження 
проектної документації для будівництва” з урахуванням вимог ДБН В.1.2-2-2006 
“Навантаження і впливи. Норми проектування” та СниП 11-23-81* “Стальные 
конструкции”, розроблення якої, монтаж (демонтаж) рекламного засобу повинен 
здійснюватися спеціалізованими суб'єктами госпочяап  дарювання”. 

  “7.1. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламного 
засобу, що розміщується на власних опорах, дахах  будинків  та інших споруд, 
складає 51 грн. 50 коп, а на стінах, фасадах, балконах тощо - 38 грн.63 коп. 

7.2. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламних 
засобів усіляких форм і конфігурацій (несвітлових, світлоповертаючих, з 
внутрішнім і зовнішнім підсвічуванням), розміщених на опорах контактної 
мережі та вуличного освітлення над проїжджою частиною вулиць і доріг, складає 
30 грн. 90 коп. 
           7.3. Місячна плата за тимчасове користування одиницею транспортного 
засобу рухомого складу комунальної власності міста для розміщення реклами 
складає 360 грн. 50 коп.”. 

   “9.6. Кошти після оподаткування ПДВ у встановленому законодавством 
України порядку розподіляються  наступним чином : 
            -   70% -  до цільового фонду міського бюджету, створеного міською 
радою; 
            -  30% - до робочого органу, які використовуються для здійснення 
повноважень, визначених цим  рішенням та на розвиток підприємства. 
       Кошти, які надходять за користування місцями розташування рекламних 
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”; 

 
1.2  доповнити розділ VІІ підпунктом 7.5.4: 
„7.5.4 при обчисленні плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламної конструкції, яка належить місцевому товаровиробнику, 
застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5”; 

 
1.3 виключити підпункт 10.3.5. 
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 2. Управлінням містобудування і архітектури, розвитку підприємництва, 

організаційно-протокольної роботи, відділу з питань інформатизації та якості  
виконкому   міськради   (Гнатовський П.П.,  Рижкова І.О.,  Зеленська Л.І.,   
Білогай О.Ю.), 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 
міськради в мережі Інтернет у підрозділі "Регуляторна політика" розділу 
"Розвиток підприємництва про зміст рішення, внесення  його до реєстру 
документів виконкому міської ради. 

 
    3. Управлінню  містобудування і архітектури виконкому міської ради 

забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного відстежень 
результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців та за три місяці 
до дня закінчення визначеного строку цим рішенням. Звіт оприлюднити у 
Криворізькій міській комунальній газеті ”Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
  
         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста 
(Іванов Ю.О.), координацію роботи - на заступника міського голови Темника Г.П. 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради 
”Про внесення змін у додаток  до рішення  міської  ради від 27.11.2007 №1995  

”Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті” 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, які пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості 
цих проблем. 

 
На теперішній час діє рішення Криворізької міської  ради від 27.11.2007 

№1995 ”Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті”, яким  регулюється 
діяльність у сфері зовнішньої реклами . 

У зв’язку з декількома чинниками виникла потреба у регулюванні відносин 
між суб’єктами господарювання – рекламорозповсюджувачами і владою у сфері 
зовнішньої реклами . 

Проблема полягає у тому, що розмір плати за право користування місцями 
для розміщення зовнішньої реклами, що знаходяться у комунальній власності 
міста у діючому Порядку розміщення зовнішньої реклами з огляду на фінансово-
економічну кризу у країні занадто великий, крім того, потребує декількох 
моментів, щодо руху документів дозвільного характеру. 
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До дослідження та розробки методів вирішення цих проблем були 

залучені основні підприємства і приватні підприємці, які займаються зазначеною 
діяльністю. Ними надано інформацію про показники господарської діяльності  та 
пропозиції щодо удосконалення методів регулювання. 

На підставі всебічного аналізу обставин, які склалися у галузі розміщення 
зовнішньої реклами у місті, та пропозицій учасників ринку було запропоновано 
зазначений регуляторний акт. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових механизмів і потребує державного регулювання.  
Розмір плати за право користування місцями для розміщення зовнішньої 

реклами, що знаходяться у комунальній власності, встановлюється рішенням 
міської ради і не може бути врегульований ринковими механізмами. 

У запропонованому проекті рішення розмір плати за право користування 
місцями для розміщення зовнішньої реклами різних форм та конфігурацій, крім 
тих, що розміщуються на зовнішніх поверхнях будівель та споруд, що 
знаходяться у комунальній власності міста, встановлено на рівні 2008 року. Для 
засобів зовнішньої реклами, що розміщуються на зовнішніх поверхнях будівель та 
споруд, розмір плати знижено на 25 відсотків відносно діючого у 2008 році. 

 
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути  розв`язана 

за допомогою діючого регуляторного акта, або внесення змін до нього. 
Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого 

Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті, тому що в ньому розмір плати за 
право користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що знаходяться 
у комунальній власності міста прив’язано до мінімальної заробітної платні. 

 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів 
місцевого самрврядування внаслідок дії регуляторного акта. 

Застосування норм та правил, які запропоновано у проекті рішення, надасть 
можливість: 
          -  не допустити зменшення, а в подальшому і збільшити надходження 
коштів від розміщення зовнішньої реклами за рахунок покращення контролю та 
збільшення кількості рекламних конструкцій; 
          - створити економічні умови для подальшого розвитку цієї галузі 
господарської діяльності; 
 
№ 
з/п 

Сфери інтересів Витрати Роки 
2009 2010 2011 2012 2013 

Органів місцевого самоврядування 
1. Покращення 

ситуації в місті 
шляхом 
збільшення 

Безкоштовно 450 500 550 600 650 
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кількості 
рекламних 
конструкцій, од. 

2. Зменшення 
соціальної напруги 

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

3. Покращення 
іміджу державної 
влади 

Безкоштовно Повне виконання законів України 
щодо реклами, підтримка бізнесу в 
умовах економічної кризи 

Суб’єктів господарювання 
1. Подальший  

розвиток галузі 
зовнішньої 
реклами у місті 

Безкоштовно Підтримка бізнесу шляхом 
зменшення плати за право 
користування місцями для 
розміщення зовнішньої реклами, 
що знаходяться у комунальної 
власності міста 

Територіальної громади, органів місцевого самоврядування 
1. Благоустрій місць 

розташування 
рекламних засобів, 
покращення 
естетичного 
вигляду 
конструкцій 

Безкоштовно Належний контроль за дотри-
манням законодавства щодо 
реклами, рекламних конструкцій 
та будівництва 

 
5. Визначення цілей державного регулювання. 
Головною метою прийняття цього регуляторного акта є підтримка суб’єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами. 
Впровадження  регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію 

державної політики ціноутворення, спрямованої на розвиток підпри-ємництва в 
Україні, програми сприяння підприємництву, регулювати діяльність  у сфері 
розміщення зовнішньої реклами, що, в свою чергу, підвищить рівень довіри 
громадян до влади. 

 
6.Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів   

досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не             
передбачають безпосереднього державного регулювання господарських 
відносин. 

Альтернативою запропонованому регуляторному акту є залишення діючого 
рішення „Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті” без змін, проте у 
такому випадку для досягнення зазначених цілей встановити термін дії даного 
регуляторного акта один рік. 

 
7.Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених 

цілей. 
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Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш 

доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації 
регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням Криворізької 
міської ради відповідно до Законів України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ”Про рекламу”. Лише у такий спосіб можна вирішити зазначені 
проблеми найкращим чином, враховуючи інтереси громадян, суб’єктів 
господарювання та держави. 

 
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Вищезазначені проблеми планується розв’язати шляхом внесення змін у 

додаток до рішення міської  ради від 27.11.2007 №1995 ”Про Порядок розміщення 
зовнішньої реклами в місті”, яке підлягає оприлюдненню в Криворізькій 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 зовнішньої 
реклами в місті. 

 
9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Затвердження змін та доповнень у додаток до рішення   міської  ради  від 

27.11.2007 №1995 ”Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті” надасть 
можливість органам місцевої влади задовольнити підприємницький інтерес до 
цього виду господарської діяльності, сприяти вирішенню завдань із підвищення 
можливостей усіх суб’єктів господарювання 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, держави. 
Упровадження  проекту рішення  надасть можливість: 
- суб’єктам господарювання – збільшити свої прибутки за рахунок 

сприятливих умов щодо сплати за тимчасове користування місцями розташування  
рекламних конструкцій; 
          - громадянам створити  сприятливі економічні умови для розвитку 
рекламної діяльності у місті; 

-  органам місцевого самоврядування – посилити контроль за дотриманням 
чинного законодавства щодо реклами. 

 
         11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у 
випадку, якщо та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

Прийняття рішення “Про внесення змін у додаток до рішення міської  ради 
від 27.11.2007 №1995 “Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті” 
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дозволить підвищити відповідальність уповноваженої організації за якість 
послуг перед споживачами, забезпечити захист естетичних, моральних потреб 
громадян, а замовників реклами захистити від необґрунтованого збільшення цін 
на рекламу. Також одночасно будуть враховані інтереси розповсюджувачів 
реклами, які матимуть змогу збільшити свої прибутки за рахунок низьких тарифів 
із плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних 
конструкцій.  

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

 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи 
державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які 
повинні впроваджувати та виконувати їх. 

Прийняття рішення “Про внесення змін у додаток до рішення міської  ради 
від 27.11.2007 №1995 “Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті” 
дозволить суб’єктам господарювання знизити розцінки на свої послуги у сфері 
розміщення зовнішньої реклами та збільшити при цьому прибутки. 

Враховуючи це, у місті будуть створені сприятливі умови для розвитку 
рекламної діяльності, упровадження нових технологічних рішень щодо  
рекламних  конструкцій,  підвищення  безпеки  та  покращання естетичного 
вигляду,  зовнішня реклама стане більш доступна для місцевого бізнесу, що, в 
свою чергу,  стимулюватиме розвиток підприємництва міста. 

Виконання вимог цього рішення  не потребує додаткових витрат коштів 
місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням. 

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта. 
 
Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію 

регуляторного акта, буде зміна чинного законодавства у сфері реклами та  
економічної ситуації в країні. 

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

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта. 
 
За умови відсутності кардинальних змін у законодавстві у сфері реклами, з 

можливістю внесення змін, термін дії запропонованого регуляторного акта 
становить один рік з моменту прийняття його.  

Протягом його дії передбачається створити: 
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          -   належні умови для подальшого розвитку рекламного бізнесу в місті; 
          -   сприятливий інвестиційний клімат. 

 
 
15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 
 
З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта 

визначено наступні показники: 
 

                  - сталість або збільшення кількості суб’єктів господарювання, які 
здійснюють господарську діяльність у сфері  зовнішньої реклами або за 
допомогою неї; 
           -   сталість або збільшення кількості рекламних конструкцій; 
           -  збільшення розміру надходжень від плати за тимчасове користування 
місцями розташування  рекламних конструкцій; 
          - підвищення рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо 
основних положень цього регуляторного акта. 
 
№ 
з/п 

Сфераінтересів Роки дії регуляторного акта 
2009 2010 2011 2012 2013 

Оганів місцевого самоврядування 
1. Кількість рекламних 

конструкцій, од. 
450 500 550 600 650 

2. Обсяг надходжень коштів 
від плати за тимчасове 
користування місцями 
розташування рекламних 
конструкцій, тис. грн./міс. 

1900 2000 2100 2200 2300 

3. Кількість скарг та 
пропозицій, од 

Динаміка спаду та відсутність 

Суб’єктів господарювання  
1. Кількість суб’єктів 

господарювання, які 
здійснюють господарську 
діяльність у сфері реклами 
або за  її допомогою, од. 

180 200 230 250 270 

Територіальної громади, органів місцевого самоврядування 
1. Благоустрій місць 

розташування рекламних 
засобів, покращання 
естетичного вигляду 
конструкцій 

Шляхом належного контролю за 
дотриманням чинного законодавства 
щодо реклами 

       
  16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності дії регуляторного акта в разі його прийняття. 
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У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності дії  

регуляторного акта необхідно використовувати виключно статистичні дані, базове 
відстеження результативності дії буде здійснено через шість місяців після 
набрання  його чинності. 
 Проведення повторного відстеження результативності дії цього рішення 
планується провести за три місяці до дня закінчення визначення даним рішенням 
терміну. 
 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть 
усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта. 
 

Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу - управління містобудування і архітектури виконкому 
міської ради, тел. 74-01-89, каб. 532. 

 
 

 
 
 

 


