
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «____» ___________ 2019 року                                           № _____ 
 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 09 лютого 2009 року  

№ 195 «Про затвердження Правил розміщення  

зовнішньої реклами  в м. Кропивницькому  

та Порядку визначення розміру плати за право  

тимчасового користування місцем, що  

перебуває у комунальній власності, для  

розташування рекламних засобів» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 6                       

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом  

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», пунктом 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня                    

2003 року № 2067, пунктом 11 заходів щодо забезпечення виконання 

бюджету міста Кропивницького на 2019 рік, затверджених рішенням 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12 березня 

2019 року № 131 «Про виконання міського бюджету за 2018 рік та заходи на 

2019 рік», пунктом 3 Порядку визначення розміру плати за право 

тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності, 

для розташування рекламних засобів, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради  від 09 лютого 2009 року № 195 «Про затвердження 

Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому та Порядку 

визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем, що 

перебуває у комунальній власності, для розташування рекламних засобів»,  

враховуючи вимоги Концепції комплексного впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами та тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м. Кропивницькому, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 12 вересня 2017 року № 430, а також рекомендації Асоціації 

операторів зовнішньої реклами України щодо підвищення базових тарифів                               

(лист від 22.12.206 р. № 22/12-9), Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                              

від   09  лютого  2009  року  №  195  «Про  затвердження  Правил розміщення  
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зовнішньої реклами  в м. Кропивницькому та Порядку визначення розміру 

плати за право тимчасового користування місцем, що перебуває у 

комунальній власності, для розташування рекламних засобів», а саме:  

1) у таблиці 1 Порядку визначення розміру плати за право тимчасового 

користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 

розташування рекламних засобів, цифри «31,2», «14,4» та «14,4» замінити на 

«49,92», «23,04» на «23,04» відповідно; 

2) таблицю 2 Порядку визначення розміру плати за право тимчасового 

користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 

розташування рекламних засобів, викласти у редакції, що додається. 

 

2. Управлінню містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького спільно з відділом по роботі із засобами масової інформації 

та відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення оприлюднити 

вищезазначене рішення у віснику Міської ради міста Кропивницького 

«Вечірня газета» та на офіційній сторінці Міської ради міста 

Кропивницького в мережі Інтернет у встановленому порядку. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Мартинова  24 95 85 

 



Додаток                                                                         

до рішення Виконавчого 

комітету  Міської ради міста 

Кропивницького 

               «____»________ 2019 № ____  

 
 
 

Табл. 2. Коефіцієнти диференціації базового тарифу  

(в залежності від місця розміщення рекламного засобу) 

 

Зона Коефіцієнт 
Перелік вулиць, провулків, проспектів, 

площ, майданів тощо 

1 2 3 

1 1,2 вул. Академіка Тамма; 

вул. Архітектора Паученка; 

вул. Архангельська; 

вул. Арсенія Тарковського; 

площа Богдана Хмельницького;  

пров. Василівський; 

просп. Винниченка; 

вул. Велика Пермська; 

вул. Велика Перспективна; 

вул. Верхня Биковська; 

вул. Віктора Чміленка  (в  обидва  боки  від                 

вул.  Великої  Перспективної  до  вул. Кавалерійської та     

вул. Кропивницького); 

вул. Вокзальна; 

вул. В'ячеслава Чорновола; 

вул. Гагаріна;  

площа Героїв Майдану 

вул. Гоголя; 

вул. Дворцова; 

вул. Євгена Маланюка; 

вул. Євгена Чикаленка; 

вул. Євгена Тельнова; 

вул. Олексія Єгорова; 

вул. Ельворті; 

вул. Кавалерійська; 

вул. Леоніда Куценка; 

вул. Михайлівська; 

вул. Набережна; 

вул. Острівська; 

вул. Полтавська; 

вул. Преображенська (від вул. Шульгиних до                 

вул. Пашутінської); 

вул. Пушкіна; 

вул. Соборна; 
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1 2 3 

  Студентський бульвар; 

площа Соборна; 

вул. Тараса Карпи; 

пров. Училищний;  

вул. Шевченка. 

2 1 вул. Бобринецький шлях;  

вул. Руслана Слободянюка;  

вул. Волкова; 

вул. Генерала Жадова; 

вул. Генерала Родимцева; 

вул. Героїв України; 

просп. Інженерів;  

вул. Київська; 

вул. Короленка;  

вул. Космонавта Попова;  

вул. Кропивницького; 

вул. Миколи Левитського; 

вул. Холодноярська; 

вул. Мурманська; 

вул. Металістів; 

пров. Об'їзний; 

шосе Олександрійське; 

вул. Поповича; 

вул. Преображенська (окрім території, визначеної 

першою зоною) 

вул. Садова; 

вул. Салтикова-Щедрина; 

вул. Степняка-Кравчинського; 

просп. Університетський; 

вул. Романа Шухевича; 

вул. Юрія Коваленка;  

вул. Яновського. 

3 0,9 Територія міста, що не увійшла до зон 1 та 2  

 

 

 

Т.в.о. начальника управління  

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького –  

головного архітектора міста                І МАРТИНОВА   

 

 

 

 


