
 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

         23.05.2019  

 

№   201  

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 08.10.2015 № 465  

"Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами у м. Сміла" 

 

Відповідно до п. 13 п. "а" ч. 1 ст. 30, ч. 2, п. 3 ч. 4  ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 

ст.16 Закону України від 03.07.1996 № 270/96-ВР "Про рекламу", постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами", враховуючи погодження Черкаського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

08.05.2019 з метою упорядкування здійснення оплати за розміщення  

зовнішньої реклами на території міста та обґрунтованого збільшення 

надходжень до місцевого бюджету, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.2015 № 

465 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Сміла" 

(далі Правила) наступні зміни: 
 

- викласти п. 5.7. глави 5 "Види платежів при оформленні дозволів на 

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу та 

встановлення пріоритету на нього" в новій редакції:  

"5.7. Розмір плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламоносія, 

розраховується за формулою : 

Т = S х(А × К1 × К2  ),  

де – S - рекламна площа; 

А – розмір плати за користування (Додаток 4); 

К1 - зональний коефіцієнт (Додаток 5); 

 

 



 

К2 - коригуючий коефіцієнт (Додаток 6). 

У випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше 

ніж 1 місяць) оплата проводиться за кожну добу на загальних підставах. 

 

Розповсюджувачі зовнішньої реклами звільняються від плати на час 

розміщення на них соціальної реклами, міської некомерційної інформації."; 

 

- викласти Додаток до Договору, Додатку №3 до Правил в новій редакції: 

 

"Розрахунок розміру плати 

в місяць за користування місцями розташування зовнішньої реклами: 
 

№

№ 

п/п 

 

адреса місця 

розташування 

рекламного засобу 

рекламна  

площа 

підстава 

отримання 

дозволу  

Розмір щомісячної  плати за 

користування місцем розміщення 

рекламного засобу 

( без ПДВ) 

 

1   

 

  Т = S х(А × К1 × К2  ),  
де–S- рекламана площа; 

А – розмір плати за 

користування; 

К1- зональний коефіцієнт; 

К2-коригуючий коефіцієнт. 

Всього щомісячна  плата за користування місцями 

розміщення рекламних засобів  

 (без ПДВ)   

         ___ грн. ____ (00коп. )   
                          (сума  прописом   )               

    

Пріоритет встановлено з «____» _________20_ р. 

Відмітка про продовження терміну  пріоритету __________»____»________________20__ р. 

Замовник 

 (місцезнаходження, реквізити) 

 Користувач 

(місцезнаходження, реквізити) 

Реквізити Сторін: 

Управління житлово-комунального  

господарства  виконавчого  комітету  

Смілянської  міської  ради, 

20700, м. Сміла, Черкаської області, вул.. 

Севастопольська,58 

р/р 31519931700009 

отримувач: 

Смілянське УДК 

ОКПО 22809156 

Банк ГУДКУ у Черкаській області 

МФО 854018 

  

Підпис Сторін  

Начальник  управління житлово-

комунального господарства 

______________ 

«______»___________________20___р. 

 __________________   

«_____»_________________20__р. 

 

- викласти  Додаток № 4 до Правил в новій редакції: 

 



 

"Тарифи 

плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами  та 

встановлення  пріоритету  на  них,  відповідно до виду рекламного засобу (А) 

 

№ 

з/п 

Вид рекламного засобу Розмір плати в місяць за 1 кв. м. 

рекламної площі рекламного засобу 

/грн./ 

1 2 3 

1 Окремо розташована щитова 

установка 

0,6 % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

2 Окремо розташована тумба 0,9 % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

3 Панелі-кронштейни на стінах 

будівель 

1,5  % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

4 Щит, плакат на зупинках 

громадського транспорту, на 

об’єктах чи елементах благоустрою 

1,375  % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

5 Панель-кронштейн на стовпах і 

опорах зв’язку, електропередач, 

освітлення та інших, стенди 

змішаної інформації, реклама від 

громадян та суб’єктів 

підприємницької діяльності всіх 

форм власності 

1,5 % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

6 Транспаранти - перетяги, троли, 

підвиси на жорсткій основі в т. ч. 

над проїжджою частиною вулиць, 

доріг 

1,5 % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

7 Установки розміщенні на дахах 

будівель і споруд 

1,75 % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

8 Динамічна реклама, табло, лазерні 

установки (по площині екрану) 

1,75 % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

9 Виносні рекламні щити 1,25 % від розміру мінімальної 

заробітної  плати 

 

Примітка: 

 

1. Зазначені тарифи приведені без урахування податку на додану вартість та 

податку на рекламу." 

     - Виключити п.4.3.8 Додатку № 3 до Правил. 

 

 

 

 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Гончаренка О.П., заступника міського голови Черненка О.Ф., 

управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста та  

управління житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Секретар міської ради      В.А. ФЕДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший заступник міського голови      О.П. ГОНЧАРЕНКО 
 

Заступник міського голови        П.А. КОНДРАТЕНКО 
 

Заступник міського голови        О.Ф. ЧЕРНЕНКО 
 

В.о. начальника юридичного відділу      І.І. ВЛАСЕНКО 
 

Начальник управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних       М.В. КЛИМЕНКО 

  відносин міста 

Начальник управління житлово 

-комунального господарства         С.А. ЧЕРЕДНІЧЕНКО 


