
Аналіз регуляторного впливу 

до рішення Власівської селищної ради 

 

«Про внесення змін в частину 3 п.3 додатку № 5 Правил «Про порядок 

розміщення засобі зовнішньої реклами у смт.Власівка», затверджених 

рішенням сесії селищної ради від 29.11. 2007р. за № 320» 

               

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання 

 При затвердженні на сесії Власівської селищної ради рішення від 

29.11.2007 року за № 320 Правил "Про затвердження засобів зовнішньої 

реклами в смт.Власівка" в п.3 додатку №5 Методики розрахунку плати за 

тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів  базова ставка 

(Сб) - плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних 

засобів за 1кв.м складала 5% від мінімальної заробітної плати. 

 В 2007-2008 роках відбулись значні зміни в законодавстві України 

стосовно розміру мінімальної заробітної плати, яка зросла з 460 грн. (01.12.2007 

р.) до 1147 грн. (1.01.2013 рік). 

 Таким чином базова ставка (Сб)- за користування місцем розташування 

рекламних засобів значно зросла з 23 грн. за 1 кв.м. до 57,35 грн. за 1 кв.м. на 

кінець року буде складати - 60,9 грн. за 1 кв.м. при мінімальній заробітній платі 

– 1218 грн. (на 01.12.2013 р.), це  негативно впливає на поширення реклами в 

смт Власівка, бо заявники від встановлення реклами відмовляються. А також 

створюються незручності при внесенні змін в Угоди на тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів та негативно впливає на 

поширення реклами в смт Власівка. 

 2.Мета 

Прийняття нормативно – правового акта органом місцевого 

самоврядування смт.Власівка щодо прийняття фіксованої базової ставки (Сб)- 

за користування місцем розташування рекламних засобів за 1 кв.м. в розмірі 

одного неоподаткованого мінімуму буде сприяти в поширенні встановлення 

підприємцями, юридичними особами рекламних засобів, та буде спрощена 

процедура укладення Угоди на тимчасове користування місцем розташування  

рекламних засобів. 

3. Альтернатива 

Альтернативними способами розв'язання визначеної проблеми та 

досягнення цілей є: 

 - залишити (Сб) - плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів за 1кв.м, яка складає 5% від мінімальної заробітної плати, за 

таку плату підприємці малаго та середнього бізнесу невзмозі будуть сплачувати 

податок за користування місцем розташування рекламних засобів. 

 

 

 

 



4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і 

відповідні заходи  

Запровадження цього регуляторного акту, а саме: заміни базової ставки 

(Сб) - плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних 

засобів за 1 кв.м, яка складає 5% від мінімальної заробітної плати на фіксовану 

базову ставку (Сб) - плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів за 1 кв.м в розмірі одного неоподаткованого мінімуму. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.  

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту збільшиться 

кількість бажаючих встановити рекламні засоби та буде забезпечений контроль 

за своєчасним і повним перерахуванням розповсюджувачами зовнішньої 

реклами плати за право тимчасового використання місць для розташування 

об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади смт Власівка.   

6. Очікувані результати прийняття акта  

Таким чином при нарахуванні плати за  тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів та при збільшенні бажаючих встановити 

рекламні засоби збільшиться доходна частина бюджету, що забезпечить 

утримання установ селищної ради, оплати комунальних платежів, розвиток 

інфраструктури  та інше. 

7. Строк дії акта 

 Термін дії запропонованого регуляторного акту визначено на державному 

рівні, тобто на період дії рішення селищної ради від 29.11.2007 року за № 320 

Правил "Про затвердження засобів зовнішньої реклами в смт.Власівка". 

8. Аналіз результатів. Вигоди та втрати 

Кошти будуть направлені на утримання установ селищної ради 

(д/садочка, амбулаторії, ЦПК, бібліотеки, пожежної частини, будинку культури, 

на благоустрій селища, на проведення капітального ремонту багатоповерхових 

житлових будинків та реалізацію вкрай необхідної соціальної програми у сфері 

комунальних послуг).   

9. Заходи, із допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

регуляторного акта  

Строки проведення базового та повторного відстеження регуляторного 

акту встановлюються у відповідності до чинного законодавства. 

Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись за 

рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до 

цільового рахунку селищної ради та згідно даних звітності бюджетно-

розрахункового відділу. 

 


