
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
__________________ восьмого скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ______________20__ року          № ____                 ПРОЄКТ 

м. Чоп  

Про затвердження Положення про 

порядок визначення розміру плати  

за тимчасове користування місцем  

розташування рекламного засобу,  

що перебуває у комунальній власності  

Чопської територіальної громади 
  

Керуючись с. 25, пп. 13 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 16 Закону України «Про рекламу», 

Законом України «Про захист економічної конкуренції», Законом України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

враховуючи вимоги частин 3, 5 та 32 постанови Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами», експертного висновку постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту і зв’язку Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області від ______________р. № ___, 

Чопська міська  рада 

в и р і ш и в : 
1. Затвердити Положення про порядок визначення розміру плати за 

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що 

перебуває у комунальній власності Чопської територіальної громади згідно з 

додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити Типовий договір про тимчасове користування місцем  

розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності 

Чопської територіальної громади згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити Графічний довідник щодо розміщення рекламного засобу 

на фасаді будинку (будівлі) згідно з додатком 3 до цього рішення. 

4. Затвердити Схеми розміщення існуючих рекламних засобів, місця 

розташування яких перебувають у комунальній власності Чопської 

територіальної громади та перебувають в пріоритеті для розміщення соціальної 

реклами згідно з додатком 4 до цього рішення.   

5. Визначити Відділ архітектури та містобудування Чопської міської ради 

робочим органом, який регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами на 

території Чопської міської територіальної громади.  



 

6. Доручити Відділу архітектури та містобудування Чопської міської ради 

спільно з Відділом земельних відносин Чопської міської ради і старостами 

старостинських округів Чопської територіальної громади провести 

інвентаризацію існуючих рекламних засобів, що знаходяться на місцях, які 

перебувають у комунальній власності Чопської територіальної громади. 

6.1. Врегулювати ситуацію щодо виявлених рекламних засобів у 

відповідності до чинного законодавства з умовою належного виконання пункту 

6 цього рішення. 

7. Встановити, що дозвільна документація (дозволи, паспорти тощо), яка 

була надана до набрання чинності цим рішенням, є дійсна до закінчення строку 

їх дії.   

8. Укласти відповідні додаткові угоди до діючих Договорів на тимчасове 

користування місцем розташуванням рекламних засобів, що перебувають в 

комунальній власності із врахуванням пункту 6 цього рішення. 

9. Доручити Чопському міському голові: 

— укладати договори, що передбачаються пунктом 2 цього рішення;  

— укладати відповідні додаткові угоди, що передбачаються пунктом 7 

даного рішення. 

10. Встановити, що для отримання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами та укладення договору визначеного пунктом 2 цього рішення, заявник 

звертається до робочого органу через Управління Центр надання 

адміністративних послуг Чопської міської ради, яке після реєстрації відповідної 

заяви та повного пакету документів, передає їх до робочого органу визначеного 

пунктом 5 цього рішення. 

10.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Чопської 

територіальної громади надається рішенням виконавчого комітету Чопської 

міської ради у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами», іншими підзаконними нормативно-правовими актами у 

сфері розміщення зовнішньої реклами. 

11. Організаційному відділу (Пилип М.В.) оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті Чопської міської ради в мережі Інтернет. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ 

архітектури та містобудування Чопської міської ради та заступника міського 

голови Ігоря ГІЖАНА.  

 

 

 

Міський голова                               В. САМАРДАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  1 

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради  

від______________2021 № ____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності 

Чопської територіальної громади 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1.  Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у 

комунальній власності Чопської територіальної громади (надалі — Положення) 

розроблене на основі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

«Про захист економічної конкуренції» Постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами» (зі змінами) (надалі — Типові Правила) та інших 

нормативно-правих актів України.   

1.2.  Це Положення регулює відносини, що виникають у зв'язку з 

порядком визначення розміру плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності в 

межах населених пунктів Чопської територіальної громади. 

1.3.  У цьому Положенні терміни вживаються у значенні визначеному 

Законом України «Про рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами». 

 

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА ТИМЧАСОВЕ 

КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ РОЗТАШУВАННЯ РЕКЛАМНОГО 

ЗАСОБУ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ 

ЧОПСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

2.1.  Розмір плати за право тимчасового користування місцем 

розташування рекламного засобу визначається при укладанні договору між 

Чопською міською радою та розповсюджувачем зовнішньої реклами і 

складається з базового тарифу.  

2.2.  Сплата за право тимчасового користування місцем розташування 

рекламного засобу здійснюється щомісячно відповідно до умов договору або 

одноразово за весь час дії договору при видачі дозволу.  

2.3.  Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного 

засобу, що перебуває у комунальній власності Чопської територіальної 

громади, справляється та обчислюється за формулою:  

П =М × Бт × S, де:  

П — плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, 

грн.;  



 

М — термін розташування спеціальної конструкції в повних та (або) неповних 

місяцях;  

Бт — базовий розмір плати за 1 кв.м. площі місця розташування рекламного 

засобу, який дорівнює одному неоподаткованому мінімальному доходу 

громадян; 

S — площа місця розташування рекламного засобу, м. кв. 

Визначення площі місця розташування рекламного засобу: 

1) Площа місця на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах 

будинків /будівель/ та споруд, на якій розміщується спеціальна конструкція, 

визначається як сума площі її горизонтальної проєкції на це місце та прилеглої 

ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проєкції цієї 

конструкції.  

При визначенні горизонтальної проєкції рекламного засобу, бетонна плита і 

колони на яких монтується рекламна конструкція в розрахунок не береться.  

Розміри площі зайнятої під рекламний засіб визначаються за формулою:  

S = (L+ 2b) х (a +2c) = кв. м., де 

L — довжина горизонтальної проєкції рекламного засобу від 1,0 м і більше;  

b — ширина прилеглої території по довжині проєкції = 0,5 м;  

а  — ширина горизонтальної проєкції рекламної конструкції;  

с — ширина прилеглої території по ширині проєкції = 0,5 м.  

2) Для щитових рекламних засобів на стінах будівель та споруд, а також 

різного виду банерів на опорах вуличного освітлення, електромережі, 

контактної мережі, над проїжджою частиною доріг, тумби, стели та банери 

комунальної форми власності площа місця їх розташування дорівнює площі 

вертикальної проєкції цього рекламного засобу на паралельну їй площину.  

Розміри площі зайнятої під вищезазначені рекламні засоби визначаються за 

формулою:  

S = (L х h) = кв. м., де  

L — довжина рекламного засобу;  

h — висота рекламного засобу.  

3) Для вертикальних та горизонтальних рекламних кронштейнів на стінах 

будівель та споруд, площа місця на якому розміщуються рекламні кронштейни 

визначається, як сума площі бокової проєкції рекламного кронштейна на це 

місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м по периметру бокової проєкції 

рекламного кронштейна.  

Розміри площі зайнятої під такі рекламні кронштейни визначаються за 

формулою:  

Sк = (h + 2 х 0,5) х (L + 2 х 0,5) = кв. м., де h — висота рекламного кронштейна;  

L — довжина бокової сторони кронштейна.  

4) Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює 

площі проєкції цього засобу на уявну паралельну їй площину.  

2.4.  Плата не враховує податок на додану вартість, що має бути 

обчислений додатково відповідно до законодавства.  

2.5.  При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний 

метр береться як за повний.  



 

2.6.  Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.  

2.7.  Розрахунок розміру оплати здійснюється на підставі площі 

розташування рекламного засобу:  

1) На території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків (будівель) 

та споруд — як сума площі її горизонтальної проєкції рекламного засобу на це 

місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної 

проєкції цього рекламного засобу.  

2) Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює 

площі проєкції цього засобу на уявну паралельну їй площину.  

3) Під час проведення рекламних акцій (ярмарок, виставок, святкових 

заходів шоу тощо) просто неба для визначення площі місця береться загальна 

площа території, яка надається організаторам таких акцій.  

2.8.  Місця розташування рекламних засобів розміщуються у 

відповідності до чинного законодавства України, рекомендацій з метою 

запобігання візуального та естетичного перевантаження рекламними засобами 

відповідного простору — відстань між одно- та багатосторонніми, 

зблокованими в 2 рекламні конструкції типу рекламний щит (білборд) 

приймати від 100 метрів по умовній прямій лінії між ними, між сіті-лайтами — 

від 50 метрів по умовній прямій лінії між ними, а також із врахуванням п.4 

(щодо розміщення соціальної реклами) (Додаток 4) рішення __ сесії 8 

скликання Чопської міської ради від _________2021 № ____ «Про затвердження 

Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування 

місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній 

власності Чопської територіальної громади».  

2.9.  Розрахована за формулою (п. 2.3) сума сплачується на рахунок 

міського бюджету Чопської територіальної громади, що вказується у договорі 

про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що 

перебуває у комунальній власності Чопської територіальної громади. Контроль 

за своєчасністю та повнотою сплати здійснюється робочим органом. 

2.10.  Договір про тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, розробляється відповідним робочим органом Чопської 

міської ради згідно Типового договору про тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності 

Чопської територіальної громади затвердженого рішенням __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради від ___________20__ №____ (надалі — Типовий 

Договір). Розроблений договір узгоджується з Правовим відділом Чопської 

міської ради та передається для підписання Чопському міському голові.  

2.11.  Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої 

реклами і є підставою для оплати через установу банку. Другий примірник 

знаходиться у відповідного робочого органу Чопської міської ради для обліку 

та контролю.  

2.12.  Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту 

підписання договору.  



 

2.13.  У випадку короткострокового використання рекламного засобу 

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

із врахуванням формули (п. 2.3). 

2.14.  Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за 

право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу при 

відсутності об`єкта зовнішньої реклами.  

 

 

 

Міський голова                               В. САМАРДАК 



 

Додаток  2 

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради від 

_________2021 № ____ 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №___  

про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу,  

що перебуває у комунальній власності Чопської територіальної громади 
 

  м. Чоп                                                                              «___»__________20__ р. 
 

  Чопська міська рада, в особі міського голови 

________________________________ що діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подану заяву 

____________________________________________________________________ 

(назва заявника) 

 _____________ _________________________________ та рішення виконавчого 

комітету Чопської міської ради від __________20__ року № _____ (надалі — 

Орендодавець) з одної сторони, та 

____________________________________________________________________   

_____________________________________________  у подальшому іменований 

«Користувач», в  особі ________________________________________________ 

____________________________________________________, що діє на підставі 

__________________________________________________________________, з 

другої сторони, разом поіменовані — «Сторони», 

 

керуючись Законом України „Про рекламу”, Типовими Правилами 

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003 р. № 2067 (надалі — Типові Правила) та 

Положенням про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування 

місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній 

власності Чопської територіальної громади, затвердженого рішенням  __ сесії 8 

скликання Чопської міської ради від ___________2020 №____ (надалі — 

Порядок сплати) 

уклали цей Договір на право тимчасового користування місцем для 

розміщення рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності 

Чопської територіальної громади (надалі — «Договір»), 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. «Орендодавець» надає «Користувачу» для розміщення зовнішніх 

рекламних засобів місця, що знаходиться в комунальній власності Чопської 

територіальної громади, а «Користувач» використовує ці місця для 

розташування зовнішніх рекламних засобів та здійснює плату за користування 

місцями згідно з розрахунком (додається).  

1.2. Місце для розміщення рекламного засобу _______________________ 

____________________________________________________________________.  

1.3. Текст реклами виконується українською мовою. 



 

 

2. ПРАВА, ОБОВЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

2.1. «Орендодавець» має право:  

2.1.1. Передати "Користувачу" місце для розміщення зовнішньої реклами 

на підставі Акту прийому-передачі при підписанні основного договору.  

2.1.2. Здійснювати перевірки дотримання «Користувачем» положень 

цього Договору.  

2.1.3. В разі виявлення порушень при розміщенні та експлуатації 

рекламного засобу чинних нормативно-правових актів направляти власнику 

такого рекламного засобу через робочий орган вимогу про усунення виявленого 

порушення, надання необхідних документів чи інформації.  

2.1.4. Здійснювати демонтаж спеціальних конструкцій, які розташовані на 

об’єктах комунальної власності Чопської територіальної громади, на підставі 

рішення виконавчого комітету Чопської міської ради і за допомогою 

спеціалізованих підприємств, установ, організацій або балансоутримувача 

місця розташування рекламної конструкції у випадках: 

а) невнесення протягом 3 (трьох) місяців поспіль плати за користування 

місцями, передбаченої розділом 3 даного Договору; 

б) невиконання «Користувачем» вимог «Орендодавця» щодо звільнення 

місць, у випадках, передбачених цим Договором; 

в) якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення 

«Орендодавцем» письмового повідомлення про зміну містобудівної ситуації 

«Користувачем» самостійно не був проведений демонтаж спеціальної 

конструкції, яка встановлена на місці запланованого проведення ремонту, 

реконструкції, будівництва; 

г) невиконання «Користувачем» вимог Орендодавця, в особі робочого 

органу та його письмових попереджень, про здійснені порушення 

Користувачем. 

2.1.5. При відмові «Користувача» підписати Акт прийому-передачі місця 

при демонтажі спеціальної конструкції, Акт з боку «Користувача» підписується 

відповідним спеціалізованим підприємством, установою, організацією або 

балансоутримувачем місця розташування рекламної конструкції, яким було 

здійснено демонтаж, або представниками «Орендодавця», що були присутні 

при демонтажі. 

2.1.6. Нараховувати та вимагати від «Користувача» сплати штрафних 

санкцій за порушення умов даного Договору в розмірі та в порядку, 

передбаченому цим Договором та чинним законодавством. 

2.1.7. За взаємною згодою сторін, змінювати плату за користування 

місцем розташування рекламного засобу. 

2.1.8. Надавати «Користувачу» консультації, інформацію, іншу допомогу 

в підготовці та оформленні необхідних документів з продовження або зміни 

умов дозволів. 

2.2. «Орендодавець» зобов’язаний: 

2.2.1. Вимагати від «Користувача» дотримуватися вимог  Закону  України   

«Про рекламу», Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та цього 

Порядку сплати. 



 

2.2.2.  У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, 

ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які 

зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, 

передбачаються дії у відповідності до п. 28 Типових Правил. А саме, у 

семиденний строк відповідний робочий орган письмово повідомляє про це 

«Користувача» зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни 

містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва у відповідності до 

п. 28 Типових Правил надає «Користувачу» зовнішньої реклами інформацію 

про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця 

розташування рекламного засобу вносяться зміни у Дозвіл згідно п. 28 Типових 

Правил. 

2.2.3. Не надавати місця, передані «Користувачу», в користування іншим 

особам протягом строку дії даного Договору. 

2.3. «Користувач» має право:  

  2.3.1. Вимагати передачі йому по Акту прийому-передачі місця 

розташування рекламного засобу, передбаченого даним Договором. 

  2.3.2. Отримувати від «Орендодавця» необхідну інформацію для 

розташування рекламного засобу. 

  2.3.3. Звільнити і повернути «Орендодавцю» місця у належному стані та у 

порядку, визначеному розділом 6 даного Договору. 

  2.4. «Користувач» зобов'язаний: 

  2.4.1. Утримувати місця розташування рекламних засобів згідно з 

вимогами правил і норм пожежної безпеки, містобудівних, санітарних норм та 

інших вимог, підтримувати прилеглі місця в належному стані.  

2.4.2. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця рослинності 

на яких встановлюється рекламний засіб Користувачем.  

  2.4.3. У випадку псування або приведення в непридатність спеціальної 

конструкції, своєчасно проводити її заміну.  

  2.4.4. Проводити обстеження місця розміщення та безпосередньо самого 

рекламного засобу протягом всього строку дії цього Договору та Дозволу. 

  2.4.5. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати платежі за тимчасове 

користування місцями розташування рекламних засобів.  

  2.4.6. Не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України 

«Про рекламу».  

  2.4.7. Використовувати надані йому місця для розташування на них 

спеціальних конструкцій з дотриманням положень Договору та Типових 

Правил. 

  2.4.8. Використовувати місця за цільовим призначенням відповідно до 

даного Договору та Типових Правил. 

  2.4.9. У разі самостійного або вимушеного демонтажу спеціальних 

конструкцій на місцях, отриманих для користування за цим Договором, у 

семиденний термін письмово повідомити про демонтаж «Орендодавця» і 

провести передачу місця «Користувачу» згідно Акту прийому-передачі. 

  2.4.10. Відшкодовувати в повному обсязі витрати, внаслідок проведених 

робіт відповідним спеціалізованим підприємством, установою, організацією або 

балансоутримувачем місця розташування рекламної конструкції з проведення 



 

демонтажу та зберіганню спеціальних конструкцій, у випадках, передбачених п. 

2.1.4. даного Договору. 

  2.4.11. Не здійснювати переобладнання або реконструкцію наданих в 

користування місць та спеціальних конструкцій без письмової згоди 

«Орендодавця». 

  2.4.12. Забезпечити рекламні засоби маркуванням у вигляді таблички 

розміром 20см*30см на каркасі рекламного засобу із зазначенням 

найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, 

дати видачі дозволу та строку його дії. 

  2.4.13. Не допускати розміщення спеціальних конструкцій з 

пошкодженими рекламними сюжетами строком більш ніж один календарний 

день на місцях, переданих у користування згідно цього Договору. У разі 

тимчасового невикористання робочої площини спеціальної конструкції, 

протягом 3 (трьох) календарних днів забезпечити її фонове покриття. 

2.4.14. Протягом строку, визначеного письмовим 

попередженням/вимогою «Орендодавця», усунути виявлені недоліки. 

2.4.15. Відшкодувати у повному обсязі «Орендодавцеві» матеріальну 

шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини 

«Користувача».  

  2.4.16. Після закінчення дії договору звільнити місце і передати його в 

належному стані «Орендодавцеві» в порядку, визначеному розділом 3 цього 

Договору.  

  2.4.17. Не здійснювати передачу місця, наданого «Користувачу», іншим 

особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спільна 

діяльність). 

2.5. Відповідальність сторін: 

  2.5.1. У випадку прострочення платежів, передбачених даним Договором 

«Користувач» сплачує пеню у розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен 

прострочений день, але не більше подвійної облікової ставки Національного 

Банку України на період прострочення платежу. 

  2.5.2. Несплата платежів протягом 3 (трьох) місяців поспіль є підставою 

для дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку та 

демонтажу рекламного засобу. При цьому з «Користувача» стягується 

заборгована сума плати з нарахуванням пені у розмірі 0,5% від заборгованої 

суми за кожен день прострочення платежу. 

  2.5.3. При невиконанні «Користувачем» вимог «Орендодавця» про 

демонтаж спеціальної конструкції «Користувач» відшкодовує відповідним 

спеціалізованим підприємством, установою, організацією або 

балансоутримувачем місця розташування рекламної конструкції витрати, 

пов’язані з вимушеним проведенням робіт з демонтажу, транспортування і 

зберігання демонтованих спеціальних конструкцій. 

  2.5.4. За невиконання будь-якого із зобов'язань, передбачених п. 2.4. 

розділу 2 даного Договору, «Користувач» сплачує неустойку за кожен день 

невиконання зобов’язання у розмірі 0,1% від місячного розміру плати за 

користування місцем. 

 



 

3.  ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ 

РОЗТАШУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ЗАСОБУ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У 

КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ЧОПСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1. Розмір плати за всі надані у користування місця розташування 

рекламних засобів визначається відповідно до Порядку визначення розміру 

плати за тимчасове користування  місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває у комунальній власності Чопської територіальної громади і 

становить ____________________ гривень за ___м
2
 на місяць або 

______________ гривень на рік. 

3.2. Умови внесення плати визначено п. 2.2. та 2.3. Положення про 

порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності 

Чопської територіальної громади. 

3.3. Внесення плати за користування місцями здійснюється   

«Користувачем» шляхом перерахування відповідних коштів на поточний  

рахунок «Орендодавця» у встановлені цим Договором строки.  

3.4. «Користувач» зобов'язаний щомісячно, не пізніше 15 числа поточного 

місяця, здійснювати оплату за тимчасове користування місцем для розміщення 

рекламного засобу, який є предметом цього договору. 

  3.5. За несвоєчасне або неповне внесення плати «Користувач» зовнішньої 

реклами сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного 

банку України, яка діє на момент сплати пені, від суми простроченого платежу 

за кожен день прострочення. 

     

4. ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

4.1. Сторони при виконанні умов договору враховують вимоги щодо 

обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, що закріплено в 

частинах третій та четвертій статті 16 Закону України «Про рекламу», та їх 

перелік є вичерпним.  

 

5. ОБСТАВИНАМИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

5.1. Сторони даного Договору звільняються від відповідальності за повне 

чи часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання 

є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор). 

5.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють зовнішні і 

надзвичайні події, що не існували під час підписання цього Договору і виникли 

незалежно від волі сторін, за умови, що Сторони не могли передбачити 

настання таких наслідків чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, 

застосування яких справедливо вимагати й очікувати від сторони, що підпала 

під дії обставин непереборної сили. 

5.3. Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються 

ними, що випливають події: землетрусу, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, 

забруднення радіацією будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, 

воєнні дії в одній із країн Сторін, повстання, революції, страйки, соціальні 

конфлікти, блокади, ембарго. 



 

5.4. Сторона, що втратила можливість виконати зобов'язання внаслідок дії 

обставин непереборної сили, зобов'язана негайно чи телефаксом телеграмою 

повідомити іншу сторону про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що 

перешкоджають належному виконанню зобов'язань за цим Договором. 

5.5. Якщо обставини непереборної сили будуть тривати більш трьох 

місяців, сторони повинні вирішити подальшу долю цього Договору. 

5.6. Жодна зі сторін не буде нести відповідальність за повне чи часткове 

невиконання кожного зі своїх зобов'язань, якщо невиконання буде наслідком 

таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, а також 

війна чи воєнні дії, що виникли після укладення Договору. 

5.7. Сторона, яка посилається на неможливість виконання зобов‘язань 

внаслідок дії форс-мажорних обставин підтверджує факт існування та наслідки 

дії таких обставин офіційним документом Торгово-промислової Палати 

України. 

 

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ 

6.1. Протягом трьох днів після припинення дії даного Договору на будь-

яких підставах «Користувач» зобов'язаний звільнити надані в користування 

місця і передати їх «Орендодавцеві» у стані не гіршому, ніж на час отримання, 

згідно з актом прийому-передачі, які підписуються уповноваженими 

представниками «Орендодавця» та «Користувача». 

При цьому демонтаж спеціальних конструкцій і приведення території 

місць у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) здійснюється 

«Користувачем» самостійно за власний рахунок. 

 6.2. Місця, що були надані в користування «Користувачу», повинні бути 

повернуті «Орендодавцеві» у стані, не гіршому від того, в якому вони 

знаходились на момент передачі «Користувачу». 

6.3. У разі невиконання вимог «Орендодавця» щодо звільнення 

«Користувачем» місць, «Орендодавець» має право за допомогою  

спеціалізованих підприємств, установ, організацій або балансоутримувача 

місця розташування рекламної конструкції демонтувати спеціальні конструкції, 

що розташовані на отриманих «Користувачем» місцях, повідомивши про це 

«Користувача» за 3 дні до проведення демонтажу. 

6.4. Оплата робіт, пов'язаних з демонтажем спеціальних конструкцій, у 

випадку, передбаченому п. 6.3 Договору, здійснюється протягом 3 (трьох) 

банківських днів з дня отримання «Користувачем» письмового попередження 

«Орендодавця» або спеціалізованих підприємств, установ, організацій або 

балансоутримувача місця розташування рекламної конструкції. 

 

7.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗГЛЯД СПОРІВ 

7.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання із 

врахуванням додаткових угод до цього Договору по кожному місцю 

розміщення рекламного засобу окремо і діє до «___» ___________20____ р.  

7.2. Дострокове припинення дії цього договору за ініціативою 

«Орендодавця» у встановленому законодавством порядку передбачається якщо: 



 

7.2.1. «Користувач» несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі 

за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, визначені 

розділом 3 цього Договору.  

7.2.2. За письмовою заявою «Користувача» зовнішньої реклами у 

довільній формі, до якої долучена фотофіксація проведеного ним демонтажу 

спеціальної конструкції. У такому випадку дозвіл скасовується на підставі 

розпорядження «Орендодавця», в особі Чопського міського голови з 

долученням до розпорядження копій відповідних документів, вказаних в 

даному підпункті. 

7.2.3. При порушенні чинного законодавства в сфері реклами за рішенням 

виконавчого комітету Чопської міської ради Ужгородського району 

Закарпатської області. 

7.2.4. Рішення виконавчого комітету Чопської міської ради про 

скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається 

«Орендодавцем» відповідному «Користувачу» зовнішньої реклами поштою 

листом із повідомленням про вручення. 

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.3. Всі спори,  що виникають між сторонами, вирішуються в порядку,   

визначеному законодавством України.  

 

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою 

Сторін у письмовій формі шляхом укладання Додаткових угод, які стають 

невід’ємною частиною цього Договору. 

8.2. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

8.3. У разі зміни у однієї із Сторін адреси та/або платіжних реквізитів 

Сторона, у якої виникли такі зміни, зобов’язана у п’ятиденний термін 

направити іншій Стороні письмове повідомлення про нову адресу та/або 

платіжні реквізити. 

8.4. Сторони домовилися, що відносно стягнення штрафних санкцій за 

цим Договором строк позовної давності складає 3 (три) роки. 

8.5. Сторони дійшли взаємної згоди, що штрафні санкції за цим 

Договором нараховуються протягом всього строку позовної давності, 

зазначеного п.8.4. даного Договору. 

8.6. Сторони своїми підписами свідчать про досягнення згоди щодо умов 

цього Договору. 

8.7. До умов цього Договору застосовуються положення ст. 634 

Цивільного кодексу України. 



 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Орендодавець» 
 

Чопська  міська рада Закарпатської 

області  

89502, м. Чоп, Закарпатська область,  

вул. Берег, 2. тел./факс: (0312) 71-12-

42 

Код ЄДРПОУ ________  

МФО ______, р/р______________ 

ГУДКСУ в Закарпатській області  

 

Міський голова  

__________ ____________________ 
 

 

 

 

 «Користувач»  
  

 

__________________________________  

 

__________________________________  

 

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

 

____________ ___________ /_________/  

 



 

Додаток 3 

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради  

від _________2021 № ____ 

 

Графічний довідник  

щодо розміщення рекламного засобу 

на фасаді будинку (будівлі)  

 

1.  ТИПИ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ 

1.1.  Окремі літери (об'ємні або плоскі) 

Головна відмінність між об’ємними та плоскими літерами — наявність чи 

відсутність у символів бокової та задньої стінки. Плоскі літери виготовляються 

лише з лицевого матеріалу. 

Зазвичай об'ємні літери закріплюються безпосередньо на фасаді будівлі 

або на площині, що є частиною рекламного засобу (прозора, у колір фасаду та 

інше). 

Плоскі літери, для створення ефекту об’ємності та за наявності 

можливостей, закріплюються на певній відстані від фасаду або площини (на 

стійках). 

В обох випадках відстань від поверхні, на якій встановлено рекламний 

засіб, не повинна перевищувати 200 мм до лицевої  поверхні спеціальної 

конструкції. 
 

 
 



 

 

1.2.  Окремі літери на основі / площині 

Об’ємні або псевдо-об’ємні символи вважаються такими, якщо закріплені 

на площині або коробі прямокутної чи довільної форми. 

На коробі може бути розміщена додаткова інформація. Короб може бути 

обладнано підсвічуванням, але фронтальна панель повинна бути виготовлена з 

світлонепроникного матеріалу. Підсвічуватися можуть лише окремі елементи, а 

не вся фронтальна панель. 
 

 
 

 

1.3.  Лайтбокси з об'ємним або плоским рішенням лицевої сторони 

Лайтбокс— короб, обладнаний внутрішнім підсвічуванням. 

Фронтальна сторона короба виготовлена зі світлопроникного матеріалу, на 

яку, за допомогою аплікації, друку, або із застосуванням об'ємних елементів, 

нанесено рекламну інформацію.  

Лайтбокс може бути прямокутної, круглої, овальної або іншої довільної 

форми. 

 
 



 

1.4.  Композиційні рішення 

Композиційні рішення — варіативні поєднання об'ємних або плоских 

символів з лайтбоксами або декоративними елементами. 

 

 
 

 

 

 

1.5.  Рекламні засоби, виконані розписом, ліпкою або мозаїкою 

Рекламні засоби, виконані розписом, ліпкою або мозаїкою виконуються 

безпосередньо на фасаді будівлі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ 

 2.1.  Розміщення рекламних засобів на фасаді 

 Рекламні засоби встановлюються над, або з боків віконних та дверних 

отворів безпосередньо на частині фасаду закладу, вільному від декоративних 

елементів.  

Встановлюються рекламні засоби на першому  поверсі.  

Виключні випадки:  

 — коли це передбачено паспортом фасаду; якщо споруда — торговельно-

розважальний центр; 



 

 — якщо торгівельні площі в житловому будинку займають 2 та більше 

поверхів; 

 — якщо на правах оренди чи власності суб’єкту належить ціла будівля.  

Рекламний засіб має бути розташований симетрично відносно до 

елементів фасаду, або має бути взаємоузгоджена з ними, наслідувати 

горизонтальну вісь вже існуючих рекламних засобів. 

 
Рекламний засіб має бути встановлений симетрично відносно фасаду або 

взаємоузгоджена з його елементами 

 
Рекламний засіб має бути встановлений симетрично відносно фасаду, або 

бути взаємоузгоджений із його елементами, наслідувати горизонтальну 

вісь сусідніх рекламних засобів 



 

2.1.1  Типові помилки при розміщені рекламних засобів на фасаді 

Рекламні засоби не можуть перекривати елементи декору фасаду, адресні 

та пам'ятні таблички, інженерні комунікації або обмежувати доступ до них.  

Перекривати віконні або дверні отвори (окрім норми розміщення 

безпосередньо в отворах), перекривати балкони, карнизи, ніші, арки тощо. 

 
Рекламний засіб має бути встановлений симетрично відносно фасаду, або 

взаємоузгоджений з його елементами. Рекламні засоби не можуть 

перекривати адресні таблички 

 
Рекламний засіб має бути встановлений симетрично відносно фасаду, або 

бути взаємоузгоджена  з його елементами, наслідувати горизонтальну вісь 

існуючих рекламних засобів 



 

 

2.2.  Масштаб рекламного засобу, вільний простір 

Рекламний засіб не може займати весь вільний простір фасаду, навіть за 

наявності місць вільних від декоративних елементів. 

Бажаним слід вважати масштаб 4/6 відносно площини, на яку 

встановлюється рекламний засіб. При цьому деякі елементи, як логотип, знак, 

великі літери в написі та деякі частини художньо-декоративних елементів, 

можуть займати до 14/16 вільного простору. 
 

 

 
Бажаним слід вважати масштаб 4/6 відносно площини, на яку 

встановлюється рекламний засіб, при цьому деякі елементи, як логотип, знак, 

великі літери в написі та деякі частини художньо-декоративних елементів, 

можуть займати  до 14/16 вільного простору 



 

 

2.2.1.  Типові помилки масштабування та розміщення рекламного 

засобу 

Рекламний засіб не може частково або повністю  перекривати декоративні 

елементи фасаду, виходити за межі фасаду, частково або повністю перекривати 

вікна, двері. Ігнорувати правила вільного простору. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забороняється ігнорувати правила масштабування (п.2.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламний засіб не може виходити за межі фасаду. Забороняється сусідство 

рекламних засобів на площині із рекламних засобами, що складаються з 

окремих літер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламний засіб може частково або повністю  перекривати віконні та дверні 

отвори 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламний засіб не може частково або повністю перекривати декоративні 

елементи фасаду 
 

2.3.  Рекламний засіб у віконному та дверному отворах 

Рекламний засіб у віконному або дверному отворі розміщується лише за 

умови, якщо оздоблення фасаду, або інші фактори заважають її розміщенню 

безпосередньо на фасаді. 

Встановлення рекламного засобу безпосередньо у віконному чи дверному 

отворі із зовнішнього боку будівлі можливе лише за умови, якщо вона не 

перекриватиме їх більше, ніж на 35%. 

Такий рекламний засіб може бути виконаний, як на основі, так і окремими 

літерами, та в обох випадках не може перекривати отвір більш, ніж на 35%. 

Рекламний засіб не може виступати за межі прорізу у будь-яких 

напрямках, має наслідувати горизонтальну вісь сусідніх рекламних засобів. 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рекламний засіб розміщений у прорізі не виходячи за його межі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламний засіб розміщений у прорізі не виходячи за його межі, наслідує 

горизонтальну вісь сусідніх рекламних засобів 



 

 
 2.3.1.  Типові помилки при розміщені рекламних засобів у отворах 

 
Рекламний засіб виходить за межі отвору. Рекламний засіб перекриває отвір 

більш ніж на 35% 

 
Рекламний засіб не узгоджений з типом та формою існуючих рекламних 

засобів, не наслідує горизонтальну вісь 



 

 

2.4.  Розміщення рекламних засобів над аркою 

Дозволяється встановлювати рекламний засіб над аркою, за умови, що 

вона не перекриває декоративні елементи фасаду.  

Якщо за аркою знаходяться два та більше закладів, поруч із аркою 

встановлюються набірні покажчики. 

 
Дозволяється лише один рекламний засіб над аркою 

 

 
Якщо за аркою знаходяться два та більше закладів, поруч із аркою  

встановлюються набірні покажчики. 
 



 

 

 2.4.1.  Типові помилки при розміщені над арками 

 
Забороняється встановлювати більше одного  рекламного засобу. 

Не можна встановлювати рекламний засіб всередині арки (в проїзді) 

 
Забороняється перекривати декоративні елементи 

Забороняється використання табличок не узгодженого між собою формату 

 



 

 

2.5.  Ситуативні приклади розміщення рекламних засобів 

Приклад взаємоузгодження рекламних засобів та декоративних елементів 

фасаду 

 
Приклад розміщення рекламного засобу на цокольному поверху 

 
 

Приклад розміщення рекламного засобу на типовій забудові 

 
У випадках коли неможливо встановити рекламний засіб над віконними та 

дверними прорізами або безпосередньо у прорізах, слід обирати розміщення з 

боків від них. 



 

 

2.5.1.  Ситуативні приклади, помилки при розміщення рекламного 

засобу 

Відсутнє взаємоузгодження рекламного засобу та декору фасаду 

 
Рекламний засіб на цокольному поверсі має буди встановлена до межі 

перекриття з першим поверхом. 

 

Приклад розміщення рекламного засобу на типовій забудові 

 
Рекламний засіб не можна розміщувати на балконах 
 



 

2.6.  Рекламний засіб вище першого поверху 

Рекламний засіб вище першого поверху дозволяються: 

—  торгово-розважальним центрам; 

—  у випадках, коли торгові площі в житловому будинку займають два та 

більше поверхів; 

—  у випадках, коли суб'єкту на правах оренди чи власності належить вся 

будівля. 

Рекламний засіб повинен відповідати загальним вимогам або бути 

встановленим в місцях, передбачених паспортом фасаду. 

У випадках зосередження великої кількості торгових точок у будинку, 

першочергове право розміщення рекламного засобу на фасаді отримують 

торгові площі, що займають фасадну частину. Інші орендарі узгоджують 

розміщення з адміністрацією. 

Рекламні засоби повинні взаємоузгоджуватись між собою, мати однакову 

висоту та зберігати горизонтальну вісь із сусідніми рекламними засобами. 

На глухій частині фасаду або виконаній у форматі кронштейну може 

розміщуватися набірний покажчик. 
 
Торгові площі в житловому будинку займають 2 та більше поверхів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекламний засіб не може перекривати проріз більш, ніж на 35%, неповинний 

виступати за межі прорізу у будь-яких напрямках, має наслідувати 

горизонтальну вісь сусідніх рекламних засобів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекламні засоби повинні взаємоузгоджуватись між собою, мати однакову 

висоту та зберігати горизонтальну вісь із сусідніми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажчик з рекламними засобами у форматі кронштейну



 

2.6.1.  Рекламні засоби вище першого поверху, типові помилки 

Торгові площі в житловому будинку займають 2 та більше поверхів 

 

Рекламний засіб не може перекривати проріз більш, ніж на 35%, неповинний 

виступати за межі прорізу у будь-яких напрямках, має наслідувати 

горизонтальну вісь сусідніх рекламних засобів 

Приклад зосередження великої кількості торгових точок 

 

Рекламні засоби повинні взаємоузгоджуватись між собою, мати однакову 

висоту та зберігати горизонтальну вісь з сусідніми 
 

 

 



 

2.7.  Рекламні засоби на фризі 

Рекламні засоби, що розташовуються на існуючому фризі, мають 

наслідувати тип, висоту та горизонтальну вісь сусідніх рекламних засобів. 

При розміщенні на загальному фризі лайтбокс чи основа рекламного 

засобу має дорівнювати висоті фриза, а довжина — межам фриза, або до 

початку сусіднього рекламного засобу. 

На загальному фризі забороняється сусідство рекламних засобів на основі 

з рекламними засобами з окремими літерами без основи.  

Забороняється ігнорувати горизонтальну вісь. 

Заборонено розміщення рекламних засобів, якщо їх розмір є більшим, або 

меншим за висоту фриза. 

Забороняється розміщення спеціальних конструкцій одна над одною. 

Забороняється перекриття рекламними засобами частин фасаду, вітрин, 

парканів. 

 
Рекламні засоби на фризі повинні взаємоузгоджуватись між собою, мати 

однакову висоту та зберігати горизонтальну вісь із сусідніми. 

 

 



 

На загальному фризі забороняється сусідство рекламних засобів на основі із 

рекламними засобами з окремими літерами без основи. Забороняється 

розміщувати рекламні засоби з розміром основи більше чи менше висоти 

фриза. Забороняється розміщення спеціальних конструкцій одна над одною. 

 

3.  ВІТРИНИ 

У вітринах можна розміщувати додаткові рекламні матеріали: 

лайтпостери, аплікації, принти, інсталяції. 

Аплікації можна наносити як із вуличної сторони, так і з середини; 

лайтпостери і принти тільки з внутрішньої.  

Допустима норма перекриття скла для лайтпостера, аплікації, принта 

дорівнює 40%, для інсталяції 100%. 

 
 

 
Лайтпостери, аплікації, принти не можуть займати більше 40% скла вітрини, 

вікон, дверей 
 



 

 

4.  РЕКЛАМНІ ЗАСОБИ НА КОЗИРКАХ, МАРКІЗАХ, НАВІСАХ 

Розміщувати рекламні засоби на козирках та маркізах дозволяється лише у 

межах вертикальних площин з урахуванням масштабу 4/6 (та 14/16) відносно 

площини для розміщення. 
 

 
 



 

 

5.  РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ, ТАБЛИЧОК, 

ВКАЗІВНКІВ ПОРУЧ ІЗ ВХОДОМ 

Рекламний засіб, табличка або вказівник не може частково або повністю 

перекривати декоративні елементи фасаду, вікна, двері. Не можуть бути 

розміщені на сходинках та їх огорожах.  

Всі таблички рекламного засобу і вказівники мають бути однакового 

розміру та орієнтації, бути розміщені по боках від входу, взаємоузгоджені між 

собою; зберігати або вертикальну, або горизонтальну вісь. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  РЕКЛАМНИЙ ЗАСІБ, ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ ПІД КУТОМ ДО 

ФАСАДУ БУДИНКУ(БУДІВЛІ) (ТЕЖ САМЕ: ВКАЗІВНИК, 

ПРАПОРЕЦЬ) 

Розміщується перпендикулярно фасаду будинку на висоті не менше 2,5 м 

до його нижньої частини, від рівня тротуару або інших площин, призначених 

для проходу пішоходів, та виносом від площини фасаду не більше 0,9 м 

Кронштейн може встановлюватися як безпосередньо на фасаді закладу, так 

і окремо від закладу на кутах будинку, але повинен дотримуватися спільної 

горизонтальної осі з іншими рекламними засобами. 

Між кронштейном та рекламним засобом або іншим кронштейном має 

бути не менше 2-х метрів. Максимальна висота кронштейну,  розташованого 

вище першого поверху, має бути не більше сумарної висоти перших двох 

поверхів. 

Кронштейни не можуть перекривати декоративні елементи, 

встановлюватися у віконні або дверні прорізи, балкони. 

Перекривати або обмежувати доступ до інженерних комунікацій, 

перекривати адресні та пам'ятні таблички тощо. 

Забороняється розміщувати кронштейн безпосередньо над або під 

існуючим кронштейном.  

Кронштейни можуть бути різноманітних геометричних форм, типів та 

матеріалів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ, ПАМЯТНІ ТАБЛИЧКИ 

Обабіч меморіальних дощок та пам’ятних табличок встановлюється 

охоронна зона. Вона повинна бути вільна від будь-якої реклами, в тому числі 

розміщеної у вікнах або вітринах. 

Охоронна зона має дорівнювати 0,5 довжини найдовшої із сторін дошки, 

таблички, або групи дощок по периметру з кожної сторони, але не менше 1 

метра. 

Охоронна зона дошки, таблички, або групи дощок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона зона  дорівнює 0,5 довжини найдовшої із сторін дошки, таблички, або 

групи дощок по периметру з кожної сторони, але не менше 1 метра. 

 

 

 

 

Міський голова В. САМАРДАК 



 

Додаток  4 

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради  

від______________2021 № ____ 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проєкту рішення сесії 8 скликання Чопської міської ради  

«Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за 

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що 

перебуває у комунальній власності Чопської територіальної громади» 

 

   Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення 

розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного 

засобу, що перебуває у комунальній власності Чопської територіальної 

громади» розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону 

України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», «Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами» затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами від 05.04.2017) та 

з урахуванням Методики проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 (зі змінами). 

 

І. Визначення проблеми 

          Статтею 13 Закону України «Про рекламу» визначено, що розміщення 

зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що 

надаються виконавчими органами міських рад, в порядку, встановленому цими 

органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

  Частиною 3 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 

2067 передбачено, що зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у 

порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських 

рад відповідно до цих Правил. 

Частиною 32 зазначених Правил встановлено, що плата за тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у 

комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами 

місцевого самоврядування. 

Відповідні рішення Чопської міської ради, які б встановлювали 

Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування 

місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній 

власності Чопської територіальної громади та врегульовували питання 

отримання відповідного дозволу відсутні. Тому виникає необхідність у 

прийнятті власного регуляторного акту відповідно до чинного законодавства.  

  Водночас у сфері реклами діють такі нормативно-правові акти: 

— Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 (зі змінами); 

— Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

(зі змінами); 

— Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» від 06.09.2005 (зі змінами); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF#n17


 

— «Типові правила розміщення зовнішньої реклами», затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 (зі змінами). 

Неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій 

неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює 

невизначену ситуацію щодо правового статусу розміщення зовнішньої реклами, 

обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць 

розташування спеціальних конструкцій.  

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом 

затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у 

комунальній власності Чопської територіальної громади, що в свою чергу 

створить правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території 

Чопської територіальної громади. Затвердження рішення з урахуванням актів 

чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами створить більш прозору 

систему у наданні (або відмові) дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 

буде сприяти виключенню ситуацій, пов'язаних з виникненням заборгованості 

перед бюджетом міста, прозорості нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, яке 

перебуває в комунальній власності, на час дії пріоритету, з можливими 

корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої 

реклами, вдосконалить умови щодо усунення надмірного та неефективного 

регулювання господарської діяльності і діяльності у сфері зовнішньої реклами 

малого та середнього бізнесу. Створить сучасний правовий простір, який буде 

відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору 

ринку у місті. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так, оскільки фізичні 

особи можуть бути 

розповсюджувачами 

зовнішньої реклами 

 

— 

Суб’єкти господарювання, у тому 

числі суб'єкти малого 

підприємництва 

Так, оскільки суб'єкти 

господарювання, у 

тому числі суб'єкти 

малого 

підприємництва 

можуть бути 

розповсюджувачами 

зовнішньої реклами 

 

— 

Орган місцевого самоврядування так — 

Дана проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття 

регуляторного акту, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою 

ринкових механізмів оскільки існуватиме загроза врахування, перш за все, 

інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, а не територіальної громади.  

 

 



 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Основними цілями прийняття акту є: 

  — створення єдиної цілісної, впорядкованої, структурованої та прозорої 

системи у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Чопської 

територіальної громади, яка б відповідала вимогам діючого законодавства 

шляхом затвердження виконавчим органом ради зазначеного нормативного 

акту; 

  — удосконалення, спрощення та оптимізація порядку надання дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами; 

  — створення дієвої системи контролю за дотриманням порядку 

розміщення зовнішньої реклами; 

  — збільшення надходжень до бюджету Чопської територіальної громади 

у вигляді плати за користування місцями розміщення зовнішньої реклами, що 

перебувають у комунальній власності; 

  — вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами 

господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами; 

  — ефективне використання простору громади та об'єктів комунальної 

власності для розміщення зовнішньої реклами. 

  — спонукання розповсюджувачів при розміщенні рекламних засобів до 

раціонального використання території Чопської територіальної громади з 

врахуванням п.4 (щодо розміщення соціальної реклами) (Додаток 4) рішення __ 

сесії 8 скликання Чопської міської ради від _________2021 № ____ «Про 

затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у 

комунальній власності Чопської територіальної громади». 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
1.Визначення альтернативних способів 

Державне регулювання розміщення зовнішньої реклами на території 

Чопської територіальної громади впроваджується на підставі ст. 16 Закону 

України «Про рекламу» та постанови Кабінету Міністрів України «Типові 

правила розміщення зовнішньої реклами». Іншої альтернативи законодавством 

не передбачено.  

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні 

альтернативи: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Запровадження регулювання —

прийняття регуляторного 

акта (далі — Альтернатива 1) 

Застосування даної альтернативи 

ґрунтується на загальнообов'язковості 

прийняття рішення Чопською міською 

радою «Про затвердження Положення 

про порядок визначення розміру плати 

за тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу, що 

перебуває у комунальній власності 

Чопської територіальної громади» для 

виконання на території громади 

положень, які передбачені Законом 



 

України «Про рекламу», постановою 

Кабінету Міністрів України «Типові 

правила розміщення зовнішньої 

реклами». 

Відсутність регулювання — 

неприйняття регуляторного акта 

(далі — Альтернатива 2) 

 

Дана альтернатива є неприйнятною. 

Механізм регулювання взагалі 

відсутній. Не виконуватиметься чинне 

законодавство в частині виконання 

вимог Закону України «Про рекламу», 

«Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», постанови 

Кабінету Міністрів України «Типові 

правила розміщення реклами». 

  

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави  

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Запровадження 

регулювання —

прийняття 

регуляторного акта 

— надходження коштів 

до бюджету в розмірі 

150144,00 грн/рік 

(середній показник) всіх 

суб’єктів 

господарювання малого 

підприємництва (17,0  

(грн/ м
2
) — базовий 

розмір плати за м
2 
площі 

місця розташування 

рекламного засобу, який 

дорівнює одному 

неоподаткованому 

мінімальному 

доходу громадян; 3,2 м
2 

— середня площа 1 

суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва; 12 міс. 

— термін розташування 

спеціальної конструкції 

в повних та (або) 

неповних місяцях (тут в 

повних) за 1 рік; 230 шт. 

— кількість суб'єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

— витрати часу на 

розробку та прийняття 

регуляторного акту. 

— забезпечення 

проходження 

регуляторної процедури 

проєкту рішення — 

1854,00 грн. (витрати на 

оборотні активи 

(матеріали, канцелярські 

товари, розміщення 

повідомлення в газеті  

про оприлюднення 

проєкту рішення тощо). 

— 127,00 (витрати на 

оборотні активи 

(матеріали, канцелярські 

товари тощо) — грн 

розповсюдження, 

публікації та 

тиражування прийнятого 

рішення. 

— 5526,00 грн (витрати 

на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські 

товари тощо) — надання 

дозволів на розміщення 



 

регулювання) тому: 17,0  

(грн/ м
2
) х 3,2 м

2
 х 12 

міс. х 230 шт. = 

150144,00 грн/рік; 

— дотримання 

положень чинних 

нормативних та 

законодавчих актів; 

— створення дієвої 

системи контролю за 

розміщенням 

зовнішньої реклами; 

— чітке визначення 

повноважень 

виконавчих органів 

щодо діяльності 

пов'язаної з 

розміщенням 

зовнішньої реклами; 

— ефективне 

використання об'єктів 

комунальної власності 

для розміщення 

зовнішньої реклами. 

зовнішньої реклами, 

укладання договорів про 

надання в тимчасове 

користування місць для 

розміщення рекламних 

конструкцій та контроль 

за їх виконанням. 

— 84879,96 грн/ 1-й рік 

рік та за 5 років  

(процедури щодо надання 

дозволу, облік суб’єктів 

господарювання, що  

перебувають у сфері 

регулювання) — згідно 

М-Тесту, а саме табл. 

«Бюджетні витрати на 

адміністрування 

регулювання суб'єктів 

малого підприємництва». 

— 92386,96 грн./ 1-й рік 

рік та за 5 років, — тут 

фінансові витрати разом. 

Альтернатива 2. 

Відсутність 

регулювання — 

неприйняття 

регуляторного акта 

Економія часу на 

розробку та прийняття 

регуляторного акту 

Втрата прозорості дій 

органів влади та їх 

неоднозначність у зв’язку 

з невідповідністю 

нормативно-правових 

документів. 

Недотримання вимог ЗУ 

«Про рекламу», «Про 

дозвільну систему у сфері 

господарської 

діяльності», постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Типові правила 

розміщення реклами». 

Призведе до несплати 

коштів за місце 

розташування рекламних 

конструкцій, до 

невиконання бюджету. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 



 

Альтернатива 1. 

Запровадження 

регулювання —

прийняття 

регуляторного акта 

— Врахування інтересів 

територіальної громади, 

створення дієвої системи 

контролю за дотриманням 

порядку розміщення 

зовнішньої реклами.            

— Отримання 

інформаційних послуг від 

реклами.                                 

— Забезпечення безпеки 

дорожнього руху в місцях 

розміщення рекламних 

засобів. 

— Відсутність інформації 

про товари, роботи  і 

послуги.  

Альтернатива 2. 

Відсутність 

регулювання — 

неприйняття 

регуляторного акта 

Відсутні  — Інформаційна 

необізнаність громадян 

щодо товарів, робіт  та 

послуг, які виробляють 

(пропонують) суб'єкти 

господарювання.  

— Можливі витрати, 

пов’язані з аваріями на 

дорогах внаслідок 

порушенням вимог 

безпеки при 

несанкціонованому 

розміщенні рекламних 

засобів.   

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

 Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього 

регуляторного акту визначити кількісно наразі неможливо. Проєкт рішення 

розповсюджується тільки на сферу інтересів суб'єктів господарювання, які 

надають рекламні послуги або матимуть намір розміщення реклами власної 

господарської діяльності на території громади. 

 
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 

суб'єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання, 

одиниць* 

0 0 2 228 230 

Питома вага 

групи у загальній 

кількості, 

відсотків 

0 0 1 99 100 



 

*дані отримані на підставі статистичних даних Головного управління 

статистики в Закарпатській області станом на 01.11.2019 року 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 

Запровадження 

регулювання —

прийняття 

регуляторного акта 

— Можливість 

розміщувати зовнішню 

рекламу на власних 

рекламних конструкціях 

на території громади; 

Зменшення витрат часу 

на оформлення дозволу 

на розміщення 

зовнішньої реклами (10 

робочих днів). 

— Ефективне 

використання об'єктів 

містобудування для 

розміщення зовнішньої 

реклами. 

— 41830,10 /1-й рік 

9022,90 грн/рік, 58233,70 

грн/ 5 років, — витрати, 

які будуть пов'язані із 

оплатою коштів 

суб'єктами 

господарювання за місце 

розташування рекламних 

засобів на оборотні 

активи (матеріали, 

канцелярські товари 

тощо) згідно табл. 

«Оцінка «прямих» витрат 

суб'єктів малого 

підприємництва на 

виконання регулювання» 

п. 3 М-Тесту. 

— 150144,00 грн/рік 

(середній показник) 

сплата коштів суб'єктами 

господарювання за місце 

розташування рекламних 

засобів всіх суб’єктів 

господарювання малого 

підприємництва (17,0  

(грн/ м
2
) — базовий 

розмір плати за м
2
 площі 

місця розташування 

рекламного засобу, який 

дорівнює одному 

неоподаткованому 

мінімальному 

доходу громадян; 3,2 м
2
— 

середня площа 1 суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва; 12 

міс.— термін 

розташування спеціальної 

конструкції в повних та 

(або) 

неповних місяцях (тут в 

повних) за 1 рік; 230 

шт.— кількість суб'єктів 



 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання) тому: 17,0  

(грн/ м2) х 3,2 м2 х 12 

міс. х 230 шт. = 150144,00 

грн/рік. 

— 191974,10 грн/1-й 

рік,— тут фінансові 

витрати разом. 

— 159166,90 грн/рік, — 

тут фінансові витрати 

разом.  

Альтернатива 2. 

Відсутність 

регулювання — 

неприйняття 

регуляторного акта 

Відсутні — Негативний вплив на 

діяльність суб’єктів 

господарювання (не буде 

можливості розміщувати 

зовнішню рекламу в 

межах населеного пункту, 

що погіршиться на 

фінансовій діяльності). 

 

       ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони 

альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений 

проєкт рішення. 

  Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 

досягнення визначених цілей, де: 

  4 — цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті 

повною мірою (проблема більше існувати не буде); 

  3 — цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже 

повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

 2 — цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті 

частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти 

проблеми залишаться невирішеними); 

 1 — цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує існувати). 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною 

системою) 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1. 

Запровадження 

регулювання —

4 Проблема існувати не 

буде, оскільки прийняття 

положення дозволить 



 

прийняття 

регуляторного акта 

повністю досягнути 

поставлених цілей. 

Альтернатива 2. 

Відсутність 

регулювання — 

неприйняття 

регуляторного акта 

1 Проблема 

продовжуватиме 

існувати, що не 

забезпечить досягнення 

поставленої мети. 

Негативний вплив на 

діяльність суб’єктів 

господарювання (не буде 

можливості розміщувати 

зовнішню рекламу в 

межах населеного пункту, 

що може вплинути на 

погіршення їх 

фінансового стану). 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1. 

Запровадження 

регулювання —

прийняття 

регуляторного 

акта 

— Для суб'єктів 

господарювання 

це можливість 

просування 

товарів, робіт та 

послуг, 

розширення 

ринків збуту 

шляхом 

розміщення 

рекламних 

засобів на 

території 

громади, що, 

свою чергу, 

позитивне 

вплине на їх 

господарську 

діяльність 

(прогнозується 

збільшення 

обсягів 

реалізації 

продукції та 

прибутку), а для 

— Витрати 

держави на 

виконання вимог 

регулювання (за 

1-й рік та за 5 

років) —  

84879,96 грн 

(Чопська міська 

рада — 52072,76 

грн, Служба 

автомобільних 

доріг у 

Закарпатській 

області —

16403,60 грн, 

Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Закарпатській 

області —

16403,60 грн). 

— Витрати 

суб’єктів 

господарювання 

Є  збалансованою  та 

найсприятливішою. 

— У разі прийняття 

акта задекларовані цілі 

будуть досягнуті 

повною мірою, що 

повністю забезпечить 

потребу у вирішенні 

проблеми, встановить 

зрозуміле регулювання 

на місцевому рівні.  

Проблема буде 

повністю вирішена. 



 

населення — 

відповідно 

отримання 

інформаційних 

послуг від 

реклами. 

 — Дотримання 

принципів 

державної 

регуляторної 

політики та 

виконання 

вимог чинного 

законодавства 

України у сфері 

надання 

рекламних 

послуг.  

— Створення 

спрощеної та 

прозорої 

процедури 

розміщення 

зовнішньої 

реклами;  

— Ефективне 

використання 

простору 

громади для 

розміщення 

зовнішньої 

реклами, 

забезпечення 

безпеки 

дорожнього 

руху.  

— Уникнення 

непорозумінь 

між суб'єктами 

господарювання 

та виконавчими 

органами 

міської ради. 

—Встановлення 

постійного 

моніторингу  за 

на виконання 

вимог 

регулювання — 

41830,10 грн за 

1-й рік та  

58233,70 грн за 5 

років. 



 

розміщенням 

зовнішньої 

реклами на 

території 

громади. 

Альтернатива 2. 

Відсутність 

регулювання — 

неприйняття 

регуляторного 

акта 

Вигоди відсутні — Порушення 

вимог Закону 

України «Про 

рекламу».  

— Інформаційна 

необізнаність 

громадян щодо 

товарів та 

послуг, які 

пропонуються 

суб'єктами 

господарювання.   

— Негативний 

вплив на 

діяльність 

суб’єктів 

господарювання, 

а саме: 

відсутність 

можливості 

розширювати 

ринки збуту, 

зокрема, шляхом 

рекламування  

товарів та 

послуг через 

рекламні засоби  

в межах 

території 

громади може 

призвести до 

зменшення 

обсягів 

реалізації 

товарів та 

послуг, що, в 

свою чергу, 

призведе до 

зменшення 

прибутку 

суб’єктів 

Проблема 

продовжуватиме 

існувати. 



 

господарювання. 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акту 

Альтернатива 

1.  

Запровадження 

регулювання 

— прийняття 

регуляторного 

акта 

— Застосування даної 

альтернативи ґрунтується на 

загальнообов'язковості прийняття 

рішення Чопської міської ради 

«Про затвердження Положення про 

порядок визначення розміру плати 

за тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу, 

що перебуває у комунальній 

власності Чопської територіальної 

громади» для виконання на 

території громади положень, які 

передбачені ЗУ «Про рекламу», 

«Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», 

постановою Кабінету Міністрів 

України «Типові правила 

розміщення зовнішньої реклами». 

— Прийняття акта забезпечить 

повною мірою досягнення 

задекларованих цілей стосовно 

розвитку рекламної діяльності, з 

прийняттям якого буде забезпечено 

рівні можливості суб’єктам 

господарювання для надання 

рекламних послуг в межах 

території громади.  

— Розміщення зовнішньої реклами 

в межах території громади 

носитиме  сталий та прогнозований 

характер, що позитивно 

впливатиме на забезпечення 

безпеки дорожнього руху в місцях 

розміщення рекламних засобів.  

— Прозорий порядок видачі 

дозволів сприятиме недопущення 

корупційних проявів.  

Вільний доступ до інформації, 

розміщеної на упорядкованих 

об’єктах зовнішньої реклами.  

— На дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

можуть вплинути зміни 

у законодавстві, що 

призведе до внесення 

відповідних змін до 

запропонованого 

регулювання або його 

скасування.  

— На досягнення мети 

регулювання можуть 

впливати і економічні 

чинники, зокрема, 

інфляційні процеси, 

надмірне зростання цін, 

зміни в оподаткуванні 

тощо, що може 

зменшити кількість 

отриманих дозволів на 

розміщення зовнішньої 

реклами. 



 

— Таким чином, запропонований  

регуляторний акт повністю 

відповідає потребам для вирішення 

проблеми. 

Альтернатива 

2. 

Відсутність 

регулювання 

— 

неприйняття 

регуляторного 

акта 

Дана альтернатива є 

неприйнятною.  

— Механізм регулювання взагалі 

відсутній. Не виконуватиметься 

чинне законодавство в частині ЗУ 

«Про рекламу», «Про дозвільну 

систему у сфері господарської 

діяльності», постанови Кабінету 

Міністрів України «Типові правила 

розміщення реклами». 

Х 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

  Проблему планується розв'язати шляхом затвердження рішення 

Ужгородського району Закарпатської області ради «Про затвердження Порядку 

визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Чопської 

територіальної громади», яке підлягає оприлюдненню на офіційному сайті 

Чопської міської ради https://chop-rada.gov.ua/.  

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом 

вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм 

зазначеного розпорядження всіма учасниками правовідносин у сфері 

зовнішньої реклами малого та середнього бізнесу.  

Дане Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у 

комунальній власності Чопської територіальної громади розроблене із 

врахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, що 

створить прозору систему у наданні (або у відмові) дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами, буде сприяти виключенню ситуацій, пов'язаних з 

непрозорістю нарахування та отримання плати за тимчасове користування 

місцем розташування рекламного засобу, яке перебуває у комунальній 

власності, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами, 

вдосконалить умови щодо усунення надмірного та неефективного регулювання 

господарської діяльності і діяльності у сфері зовнішньої реклами малого та 

середнього бізнесу. Створить сучасний правовий простір, який буде відповідати 

потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку на 

території громади.  

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної 

проблеми, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: 

доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та 

врахування громадської думки. 

 

https://chop-rada.gov.ua/


 

         VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

  У разі прийняття регуляторного акту виділення додаткових коштів з 

міського бюджету не передбачається. Додаткові витрати на запровадження 

регулювання для суб’єктів малого підприємництва не передбачаються.  

Населення міста буде проінформовано через засоби масової інформації.  

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%. 

Зважаючи на викладене здійснюємо розрахунок витрат на запровадження 

державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва, що наведений в  

Додатку до аналізу регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого 

органу ради згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акту (Тест малого підприємництва). Таким чином, розрахунок 

витрат на виконання вимог регуляторного акту для виконавчої влади та 

місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу 

регуляторного акту не здійснюється.  

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту 

Для розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання 

підготовлено регуляторний акт, який умовно (оціночно) необмежений у терміні 

дії, так як Закон України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», постанова Кабінету Міністрів України «Типові 

правила розміщення зовнішньої реклами» на виконання якого підготовлений 

проєкт регуляторного акту також необмежений у терміні дії. Тому в разі змін у 

чинному законодавстві України, регуляторний акт може втратити чинність у 

зв’язку із змінами в законодавстві України. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Для визначення показників результативності дії регуляторного акту 

будуть використовуватись статистичні  та соціологічні данні. 

З метою визначення результативності регуляторного акта, запропоновані 

наступні показники результативності та їх прогнозні значення протягом 5 

років:   
 — розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних з дією акта — відповідні надходження не 

передбачаються, оскільки дозволи видаватимуться на безкоштовній основі;  

 *час та кошти, що витрачатимуться суб’єктами малого підприємства  

згідно з М-тестом — 2,55 години, 41830,10 грн у першій рік регулювання або 

3,55 години, 58233,70 грн — за 5 років;   

  *кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акту — 230 (2 малого підприємництва, 228 суб’єктів 

мікро-підприємництва;     

 *бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва — 84879,96 грн (у першій рік регулювання та за 5 років);  



 

— рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних 

положень акта (акт планується оприлюднити у засобах масової інформації та на 

веб-сайті Чопської міської ради) — 100%;  

*кількість виданих виконавчим комітетом Чопської міської ради дозволів 

на розміщення рекламних засобів в межах території громади — 230, відмов у їх 

видачі — 12;  

*кількість отриманих заяв на розміщення рекламних засобів в межах 

території громади — 230;  

*кількість виявлених рекламо носіїв, розміщених з порушенням чинного 

законодавства України — 10.  

*Примітка: зазначені показники планується розраховувати згідно поданих 

заяв на розміщення зовнішньої реклами в межах території громади за 

відповідний період, також використовуватиметься відповідна інформація 

Чопської міської ради отримана від моніторингу.  

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Для визначення показників результативності дії регуляторного акту 

будуть використовуватись статистичні, отримані у ході виконання цього акту, 

за результатами моніторингу встановлених рекламо носіїв, даних центру 

надання адміністративних послуг щодо поданих заяв на отримання дозволів, а 

також на підставі соціологічних даних та розміру надходжень до місцевого 

бюджету.  

Базове відстеження результативності дії цього регуляторного акта 

здійснюватиметься протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

регуляторним актом. 

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності 

цим регуляторним актом. 

Періодичне відстеження буде проводитися один раз на три роки, 

починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження 

результативності. 

У разі виявлення при проведенні відстежень неврегульованих та 

проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до 

регуляторного акта. 

 

Т. в. о. начальника відділу  

— головного архітектора відділу  

архітектури та містобудування              С. Дробот 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                  В. Самардак 

 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

до аналізу регуляторного 

впливу до проєкту рішення 

сесії ___ 8-го скликання  

Чопської міської ради від 

___ __________20__р. №__ 
 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 

розробником у період з 01.12.2019 по 15.06.2020 р. 

№ 

п/

п 

Вид консультації: 

публічні 

консультації прямі 

(круглі столи, 

наради, робочі 

зустрічі тощо); 

інтернет-

консультації прямі 

(інтернет-форуми, 

соціальні мережі 

тощо); запити (до 

підприємців, 

експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консультаці, 

осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

 

1. 

Телефонні розмови із 

розповсюджувачами 

зовнішньої реклами, 

наради, робочі 

зустрічі 

 

8 

Доведення до відома опитуваних, 

обґрунтування необхідності 

прийняття зазначеного проекту 

регуляторного акту та інформації 

про дотримання вимог чинного 

законодавства щодо порядку 

розміщення зовнішньої реклами 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

Показник Кількість 

суб'єктів малого 

підприємництва, 

на яких 

поширюється 

регулювання 

(одиниць) 

У тому числі 

малого 

підприємництва 

(одиниць) 

У тому числі 

мікро-

підприємництва 

(одиниць) 

 230 2 228 



 

 

  Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив (відсотків) 

(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів 

господарювання») 

Найменування Суб'єкти малого 

підприємництва 

(%) 

У тому числі 

малого 

підприємництва 

(%) 

У тому числі 

мікро-

підприємництва 

(%) 

Питома вага у 

загальній 

кількості, 

відсотків 

 

100 

 

1 

 

99 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають 

на виконання вимог регулювання 

Порядк

овий 

номер 

Найменування оцінки У перший 

рік 

(стартовий 

рік 

впровадже

ння 

регулюван

ня) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п'ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1. Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

Формула: кількість 

необхідних одиниць 

обладнання X вартість 

одиниці 

0,0 0,0 0,0 

2. Процедури повірки 

та/або постановки на 

відповідний облік у 

визначеному органі 

державної влади чи 

місцевого 

самоврядування 

Формула: прямі 

витрати на процедури 

повірки (проведення 

первинного обстеження) 

в органі державної влади 

+ витрати часу на 

процедуру обліку (на 

0,0 0,0 0,0 



 

одиницю обладнання) X 

вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва 

(заробітна плата) X 

оціночна кількість 

процедур обліку за рік) X 

кількість необхідних 

одиниць обладнання 

одному суб’єкту малого 

підприємництва 

3. Процедури експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні витрати 

— витратні матеріали) 

Формула: оцінка витрат 

на експлуатацію 

обладнання (витратні 

матеріали та ресурси на 

одиницю обладнання на 

рік) X кількість 

необхідних одиниць 

обладнання одному 

суб’єкту малого 

підприємництва 

0,0 0,0 0,0 

4. Процедури 

обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

Формула: оцінка 

вартості процедури 

обслуговування 

обладнання (на одиницю 

обладнання) X кількість 

процедур технічного 

обслуговування на рік на 

одиницю обладнаннях 

кількість необхідних 

одиниць обладнання 

одному суб’єкту малого 

підприємництва 

0,0 0,0 0,0 

5. Інші процедури 

(уточнити) 

 

0,0 0,0 0,0 

6. Разом, гривень 0,00 0,0 0,0 

7. Кількість суб'єктів 

господарювання, що 

230 



 

мають виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

8. Сумарно, гривень 0,00 0,0 0,0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та звітності 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні 

— 1993,00 години. 

Використовуємо для розрахунків середньомісячну заробітну плату штатного 

працівника по Закарпатській області за ІІІ квартал 2019 року (9723,0 грн.), яка 

складає 71,32 грн. у погодинному розмірі. (Прес-випуск головного управління 

статистики в Закарпатській області «Кількість, відпрацьований час та 

середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах 

області за IІІ квартал 2019 року»). 

9. Процедури отримання 

первинної інформації 

про вимоги регулювання 

Стосується 100% 

суб'єктів 

Витрати часу на 

отримання інформації 

про регулювання 

(рішення міської ради) 

Формула: витрати часу 

на отримання 

інформації про 

регулювання, отримання 

необхідних форм та 

заявок Х вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) Х 

оціночна кількість форм 

17,83 грн 

Оціночно: 

0,25 

години х 

71,32 грн = 

17,83 грн 

 

17,83  грн 

(контроль за 

змінами 

вимог 

регулювання

) 

89,15 грн 

10. Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

Формула: витрати часу 

на розроблення та 

впровадження 

внутрішніх для суб’єкта 

малого підприємництва 

процедур на 

впровадження вимог 

регулювання Х вартість 

часу суб’єкта малого 

підприємництва 

142,64 грн 

Оціночно: 

2 години х 

71,32 грн х 

1 шт. = 

142,64 грн 

Оціночна 

кількість 

внутрішні

х процедур 

(підготовл

ених заяв) 

— 1 шт. 

0,0 142,64 грн 



 

(заробітна плата) Х 

оціночна кількість 

внутрішніх процедур 

— витрати часу на 

розроблення та 

впровадження 

внутрішніх для суб'єкта 

малого підприємництва 

процедур на 

впровадження вимог 

регулювання (подання 

заяви про надання 

дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами, 

витягу з ЄДР, ескізу 

рекламного засобу з його 

конструктивним 

рішенням, фотокартки 

рекламного засобу, 

схеми розміщення 

рекламного засобу з 

прив'язкою до 

місцевості) враховуємо 

час, який затрачається на 

проїзд.  

(оскільки 

на 

кожного 

суб’єкта 

рекламної 

діяльності 

приходить

ся близько 

1 об’єкт 

зовнішньої 

реклами в 

межах  

м.  Чоп)  

71,32 грн * 

1 = 71,32 

грн 

11. Процедури офіційного 

звітування 

Формула: витрати часу 

на отримання 

інформації про порядок 

звітування щодо 

регулювання, отримання 

необхідних форм та 

визначення органу, що 

приймає звіти та місця 

звітності + витрати 

часу на заповнення 

звітних форм + 

витрати часу на 

передачу звітних форм 

(окремо за засобами 

передачі інформації з 

оцінкою кількості 

суб’єктів, що 

користуються формами 

засобів — окремо 

0,0 0,0 0,0 



 

електронна звітність, 

звітність до органу, 

поштовим зв’язком 

тощо) + оцінка витрат 

часу на корегування 

(оцінка природного рівня 

помилок)) Х вартість 

часу суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) Х 

оціночна кількість 

оригінальних звітів Х 

кількість періодів 

звітності за рік 

12. Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок (виконання 

демонтажу рекламних 

засобів, що не 

відповідають вимогам 

регуляторного акта) 

Формула: витрати часу 

на забезпечення процесу 

перевірок з боку 

контролюючих органів Х 

вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва 

(заробітна плата) Х 

оціночна кількість 

перевірок за рік 

0,0 0,0 0,0 

13. Інші процедури 

(уточнити) 

Витрати часу на 

підписання договору про 

надання в тимчасове 

користування місць для 

розміщення зовнішньої 

реклами та проведення 

оплати відповідно до 

договору 

0,30 

години х 

71,32 = 

21,40 грн 

0,30 години 

х 71,32 = 

21,40 грн 

0,30 години х 

71,32 = 21,40 

грн 

14. Разом, гривень 

Формула: (сума рядків 9 

+ 10 + 11 + 12 + 13) 

17,83 + 

142,64 + 

21,40 = 

181,87 

17,83 + 21,40 

= 39,23 грн. 

89,15 + 142,64 

+ 21,40 = 

253,19 грн 

15. Кількість суб'єктів 

малого підприємництва, 

230 230 230 



 

що повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

16. Сумарно, гривень 

Формула: відповідний 

стовпчик “разом” Х 

кількість суб’єктів 

малого підприємництва, 

що повинні виконати 

вимоги регулювання 

(рядок 14 Х рядок 15) 

181,87 х 

230 = 

41830,10  

39,23 х 230 = 

9022,90  

253,19 х 230 = 

58233,70  

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів мікро- та 

малого підприємництва 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання 

здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи 

органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання. 

Державний орган, для якого проводиться розрахунок вартості 

адміністрування регулювання:  

Чопська міська рада 

 

Процедура 

регулювання 

суб'єктів 

малого 

підприємницт

ва 

(розрахунок 

на одного 

типового 

суб'єкта 

малого 

підприємницт

ва — за 

потреби, 

окремо для 

суб'єктів 

малого та 

мікро- 

підприємницт

ва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадаю

ть на 

одного 

суб'єкта 

Оцінка 

кількості 

суб'єктів, 

на яких 

поширюєть

ся 

відповідна 

процедура 

Витрати на 

адмініструва

ння 

регулюванн

я* (за рік), 

гривень 



 

1.Облік 

суб'єкта 

господарюван

ня, що 

перебуває у 

сфері 

регулювання 

0,15 

години 

72,88 грн 

(заробітна 

плата 

спеціаліста 

І категорії 

відповідал 

ьного за 

підготовку 

дозволів 

складає 

12826,80 

грн/міс. 22 

— робочі 

дні, 583,03 

грн, за 

день 

(8 годин) 

або 72,88 

грн /год : 

12826,80:2 

2:8=72,88 

грн) 

1 230 2514,36  

 

2.Поточний 

контроль за 

суб'єктом 

господарюван

ня, що 

перебуває у 

сфері 

регулювання, 

у т.ч.: 

0,1 

години 

72,88 грн 

/год 

1 230 1676,24 

камеральні 0,1 

години 

72,88 грн 

/год 

1 230 1676,24 

виїзні — — — — — 

3.Підготовка, 

затвердження 

та 

опрацювання 

одного 

окремого акта 

про 

порушення 

вимог 

регулювання 

1 година 72,88 грн 

/год 

1 1 72,88 

4.Реалізація 

одного 

8 годин 72,88 грн 

/год 

1 1 583,04 



 

окремого 

рішення щодо 

порушення 

вимог 

регулювання 

5.Оскарження 

одного 

окремого 

рішення 

суб'єктами 

господарюван

ня 

4 години 72,88 грн 

/год 

1 1 291,52 

6.Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

0,20 

години 

72,88 грн 

/год 

1 230 3352,48 

7.Інші 

адміністратив

ні процедури 

— — — — — 

погодження 

розміщення 

рекламних 

засобів з 

іншими 

органами 

влади  

0,5 

година  

72,88 грн 

/год 

1 230 8381,20 

підготовка та 

видача 

дозволів на 

розміщення 

рекламних 

засобів, або 

обґрунтовани

х відмов  

2   

години  

72,88 грн 

/год 

1 230 33524,80 

Разом за рік х х х х 52072,76 

Сумарно за 

п'ять років 

х х х х 52072,76 

*Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання 

державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 

персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на 

кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на 

кількість процедур за рік. 

  Джерела: розрахунки проведенні на підставі фактичних витрат часу на 

адміністрування та із застосуванням середньої заробітної плати працівників 



 

відділу архітектури та містобудування Чопської міської ради згідно з діючим 

штатним розписом, яка складає 12826,80 грн. 

Державний орган, для якого проводиться розрахунок вартості 

адміністрування регулювання:  

 

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 

 

Процедура 

регулювання 

суб'єктів 

малого 

підприємницт

ва 

(розрахунок 

на одного 

типового 

суб'єкта 

малого 

підприємницт

ва — за 

потреби, 

окремо для 

суб'єктів 

малого та 

мікро- 

підприємницт

ва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадаю

ть на 

одного 

суб'єкта 

Оцінка 

кількості 

суб'єктів, 

на яких 

поширюєть

ся 

відповідна 

процедура 

Витрати на 

адмініструва

ння 

регулюванн

я* (за рік), 

гривень 

1.Облік 

суб'єкта 

господарюван

ня, що 

перебуває у 

сфері 

регулювання 

— — — — — 

2.Поточний 

контроль за 

суб'єктом 

господарюван

ня, що 

перебуває у 

сфері 

регулювання 

(обстеження 

місць 

розміщення  

рекламних 

— — — — — 



 

засобів з 

порушенням 

вимог 

регуляторног

о акта) 

3.Підготовка, 

затвердження 

та 

опрацювання 

одного 

окремого акта 

про 

порушення 

вимог 

регулювання 

— — — — — 

4.Реалізація 

одного 

окремого 

рішення щодо 

порушення 

вимог 

регулювання 

— — — — — 

5.Оскарження 

одного 

окремого 

рішення 

суб'єктами 

господарюван

ня 

— — — — — 

6.Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

— — — — — 

7.Інші 

адміністратив

ні процедури 

(уточнити): 

опрацювання 

питання 

погодження 

(непогодженн

я) розміщення 

рекламних 

носіїв та 

підготовка  

відповідного 

1 година 71,32 грн  

 

1 230 16403,60 



 

листа до 

Чопської 

міської ради 

Разом за рік х х х х 16403,60 

Сумарно за 

п'ять років 

х х х х 16403,60 

 

*Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання 

державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 

персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на 

кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на 

кількість процедур за рік. 

  Джерела: розрахунки проведенні на підставі фактичних витрат часу на 

адміністрування та із застосуванням середньомісячної заробітної плати 

штатного працівника по Закарпатській області за ІІІ квартал 2019 року (9723,0 

грн.), яка складає 71,32 грн у погодинному розмірі. (Прес-випуск головного 

управління статистики в Закарпатській області «Кількість, відпрацьований час 

та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах 

області за IІІ квартал 2019 року»).  

 

Головне управління Національної поліції у Закарпатській області 

 

Процедура 

регулювання 

суб'єктів 

малого 

підприємницт

ва 

(розрахунок 

на одного 

типового 

суб'єкта 

малого 

підприємницт

ва — за 

потреби, 

окремо для 

суб'єктів 

малого та 

мікро- 

підприємницт

ва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадаю

ть на 

одного 

суб'єкта 

Оцінка 

кількості 

суб'єктів, 

на яких 

поширюєт

ься 

відповідна 

процедура 

Витрати на 

адмініструва

ння 

регулювання

* (за рік), 

гривень 



 

1.Облік 

суб'єкта 

господарюван

ня, що 

перебуває у 

сфері 

регулювання 

— — — — — 

2.Поточний 

контроль за 

суб'єктом 

господарюван

ня, що 

перебуває у 

сфері 

регулювання 

(обстеження 

місць 

розміщення  

рекламних 

засобів з 

порушенням 

вимог 

регуляторног

о акта) 

— — — — — 

3.Підготовка, 

затвердження 

та 

опрацювання 

одного 

окремого акта 

про 

порушення 

вимог 

регулювання 

— — — — — 

4.Реалізація 

одного 

окремого 

рішення щодо 

порушення 

вимог 

регулювання 

— — — — — 

5.Оскарження 

одного 

окремого 

рішення 

суб'єктами 

— — — — — 



 

господарюван

ня 

6.Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

— — — — — 

7.Інші 

адміністратив

ні процедури 

(уточнити): 

опрацювання 

питання 

погодження 

(непогодженн

я) розміщення 

рекламних 

носіїв та 

підготовка  

відповідного 

листа до 

Чопської 

міської ради 

1 година 71,32 грн  

 

1 230 16403,60 

Разом за рік х х х х 16403,60 

Сумарно за 

п'ять років 

х х х х 16403,60 

 

*Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання 

державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 

персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на 

кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на 

кількість процедур за рік. 

  Джерела: розрахунки проведенні на підставі фактичних витрат часу на 

адміністрування та із застосуванням середньомісячної заробітної плати 

штатного працівника по Закарпатській області за ІІІ квартал 2019 року (9723,0 

грн.), яка складає 71,32 грн. у погодинному розмірі. (Прес-випуск головного 

управління статистики в Закарпатській області «Кількість, відпрацьований час 

та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах 

області за IІІ квартал 2019 року»). 

 

 



 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого 

підприємництва 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва на 

виконання вимог регулювання 

№ 

п/

п 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п'ять років 

1. Оцінка «прямих» витрат 

суб'єктів малого підприємництва 

на виконання регулювання 

0,0 грн 0,0 грн 

2. Оцінка вартості 

адміністративних процедур для 

суб'єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та 

звітування 

41830,10 грн 58233,70 грн 

 

3. Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 

41830,10 грн 58233,70 грн 

 

4. Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб'єктів малого підприємництва 

84879,96 грн 

 

84879,96 грн 

 

5. Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

126710,06 грн 

 

126710,06 грн 

 

  

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

  При підготовці проєкту регуляторного акту, при проведенні консультацій, 

розробником були враховані пропозиції суб’єктів малого підприємництва щодо 

№ 

п/

п 

Назва державного органу Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п'ять років 

1. Чопська міська рада 52072,76 грн 52072,76 грн 

2. Служба автомобільних доріг у 

Закарпатській області 

16403,60 грн 16403,60 грн 

3. Головне управління 

Національної поліції у 

Закарпатській області 

16403,60 грн 16403,60 грн 

4. Сумарно бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

84879,96 грн 

 

84879,96 грн 

 



 

зменшення фінансового навантаження при виконанні вимог регуляторного 

акта.  

Суб’єкти малого підприємництва в рамках виконання вимог розробленого 

регуляторного акту не повинні надсилати звіти, суб’єкти нестимуть незначні 

часові витрати на консультації з міською радою по вимогах регулювання та на 

підготовку заяви на видачу дозволів на розміщення рекламних засобів.  

Перелік документів, які подаються для отримання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами визначено чинним законодавством України. 

Витрати на оплату послуг з видачі дозволів суб’єкти малого 

підприємництва не нестимуть, оскільки дозволи видаватимуться безкоштовно.  

При розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування 

спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами базові ставки 

рекламної конструкції і місця розташування рекламних конструкцій не 

збільшуються. 

Суттєві витрати суб’єкти малого підприємництва можливі у разі 

розміщення рекламних засобів з порушенням вимог регуляторного акту (при 

виконанні демонтажу об’єктів зовнішньої реклами). Але звільняти суб’єкти 

малого підприємництва від необхідності виконання цих вимог регулювання 

недоцільно, оскільки такі порушення впливають на безпеку дорожнього руху. 

Також недоцільно компенсувати такі витрати суб’єктів малого підприємництва 

за рахунок коштів бюджету.     

Для зменшення (недопущення) випадків демонтажу рекламних засобів 

міська рада проводитиме широку роз’яснювальну роботу з власниками 

рекламних засобів щодо необхідності додержання вимог законодавства та 

регуляторного акта при розміщенні рекламних засобів.  

  

 

Розробник АРВ : 

Т. в. о. начальника відділу  

— головного архітектора відділу  

архітектури та містобудування      С. Дробот 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. Самардак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


