
 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  
 

V I І I  С К Л И К А Н Н Я   

ОД И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я   

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/11/113              від 19 листопада 2021 року 

Про затвердження Порядку 

визначення розміру плати за 

тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів 

 

Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26, підпунктів 7, 13, 17 

пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

законів України "Про рекламу", "Про благоустрій населених пунктів", "Про 

дорожній рух", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", 

постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Єдиних правил 

ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

правила користування ними та охорони" від 30 березня 1994 року № 198 (зі 

змінами та доповненнями), "Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами" від 29 грудня 2003 року № 2067 (зі змінами та 

доповненнями), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у 

комунальній власності Збаразької міської ради, що додається. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів та постійну комісію з питань бюджету, 

економіки,  соціально-економічного розвитку та комунальної власності. 

 

Збаразький міський голова                                             Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

рішення сесії Збаразької міської ради  

від 19 листопада 2021 року № VIII/11/113 

 

 

ПОРЯДОК 

визначення розміру плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності 

Збаразької міської ради 

 

 1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності 

Збаразької міської ради (далі - Порядок) розроблений відповідно до пункту 44 

частини першої статті 26, підпунктів 7, 13, 17 пункту «а» статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

рекламу», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами» від 29 грудня 2003 року № 2067 (зі 

змінами та доповненнями) і визначає порядок нарахування та розмір плати за 

право тимчасового користування місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває у комунальній власності Збаразької міської ради.  

 2. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем зовнішньої 

реклами плати за право тимчасового користування місцем розташування 

рекламних засобів (далі - плата) є виданий дозвіл на підставі рішення 

виконавчого комітету Збаразької міської ради та укладений Договір на право 

тимчасового користування місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває у комунальній власності Збаразької міської ради згідно з додатком 1.  

 3. Місцем розташування рекламного засобу є будівля, споруда або 

земельна ділянка комунальної форми власності.  

 4. Площа місця розташування наземного та дахового рекламного засобу 

визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це 

місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м за контуром горизонтальної 

проекції цього засобу. Площа місця розташування неназемного та недахового 

рекламного засобу дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну 

паралельну їй площину.  

 У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок 

оплачуваної площі здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні 

габарити). При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний 

метр вираховується як за повний.  

 5. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за 

використання місць розташування спеціальних конструкцій при відсутності 

рекламного засобу.  

 6. Місячний розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами 

становить 1 % від мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня 

року, за який здійснюється плата.  

 7. Плата за розміщення засобів зовнішньої реклами сплачується з моменту 

підписання договору на право тимчасового користування місцем розміщення 



засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності і 

зараховується до міського бюджету відповідно до чинного законодавства.  

Договір на право тимчасового користування місцем розміщення засобів 

зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності укладається в термін 

не більше трьох робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету про 

надання дозволу на розміщення рекламоносія.  

 8. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у державній або 

приватній власності, здійснюється на договірних засадах з його власником або 

уповноваженим ним органом (особою).  

 9. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу не залежить від змісту реклами.  

 10. У випадку закінчення (припинення) дії договору розповсюджувач 

реклами зобов’язаний демонтувати спеціальну конструкцію засобів зовнішньої 

реклами протягом 3 робочих днів.  

 11. Розмір плати за тимчасове розміщення рекламних засобів в рамках 

рекламних акцій та масових заходів на термін від одного до трьох днів 

незалежно від місця розташування та площі місця розташування рекламного 

засобу становить за один день (2 % від мінімальної заробітної плати поділеної на 

кількість календарних днів в місяці), встановленої станом на 1 січня року, в 

якому здійснюється плата, за один календарний день.  

 12. Користування місцями для розташування рекламних засобів 

підприємствами, установами та організаціями, засновником яких є Збаразька 

міська рада, здійснюється безоплатно.  

 13. Протягом терміну дії пріоритету на встановлення рекламоносія, 

заявник щомісяця сплачує плату за право користування місцем для розміщення 

рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, у розмірі 25 відсотків 

плати, яка би підлягала сплаті у випадку отримання дозволу на розміщення 

відповідного рекламоносія.  

 14. При відмові власника спеціальної конструкції провести демонтаж 

рекламного засобу, такий демонтаж здійснюється на підставі рішення 

виконавчого комітету Збаразької міської ради працівниками Збаразького 

міського комунального підприємства по благоустрою „Добробут” з наступною 

компенсацією витрат з боку власника спеціальної конструкції або юридичними 

особами, фізичними особами-підприємцями, які є розповсюджувачами 

зовнішньої реклами, якщо власник не встановлений.  

 15. У випадку самовільного встановлення рекламного засобу, без 

отримання дозволу виконавчого комітету Збаразької міської ради, винні особи 

сплачують штраф у подвійному розмірі суми, яка би підлягала сплаті у випадку 

санкціонованого розміщення рекламоносія, за кожен день такого розміщення.  

 16. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати за розміщення засобів 

зовнішньої реклами, нарахуванням пені за прострочку платежу покладається на 

відділ фінансово-господарського забезпечення міської ради.  

 17. Утримання місць розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється 

самостійно розповсюджувачем зовнішньої реклами або на підставі договору з 

Збаразьким міським комунальним підприємством по благоустрою „Добробут”. 

 

 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


