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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Чотирнадцята сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
від 17 січня 2012 року                    № 270                                смт. Воловець


Про Положення „Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої  реклами у селищі Воловець”.
 

	З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами у смт. Воловець, на виконання Закону України „Про рекламу”, „Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою КМУ № 2067 від 29.12.03 р.,  керуючись ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

в и р і ш и л а :

	1.Затвердити Положення „Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої  реклами у селищі Воловець” (додаток №1).
	2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови виконкому Воловецької селищної ради Григу С.В.
	

Воловецький  селищний  голова                                        В.В. Панасович












Додаток № 1                                                                                                                                                   до рішення.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування
місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами
у селищі Воловець

	1.Розмір плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу  визначається при укладанні договору між Воловецькою селищною радою та розповсюджувачем зовнішньої реклами і складається з базового тарифу, площі місця розташування та коригуючих коефіцієнтів, на які послідовно перемножується базовий тариф.
	2.Плата за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється щомісячно до 10 числа поточного місяця або одноразово на термін дії договору.
	3. Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами обчислюється за наступними  формулами:
для наземного рекламного засобу:
П = Бр × Км × Кф × Кч × S де : 
П – річна плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, (грн.);
Бр – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює 5 % розміру мінімальної заробітної плати встановленої на початок поточного року.
Км – коефіцієнт рекламної цінності території селища, 
для вул. Карпатська, вул. Привокзальна, вул. Пушкіна - Км = 2; 
для вул. Фабрична, селищного парку, перевалу Менчил - Км = 1,5;
для всіх інших вулиць селища - Км = 1; 
Кф – коефіцієнт функціонального призначення; (комерція – 2,5, соціальна реклама - 1,5, політична реклама - 3)
Кч – коефіцієнт залежний від терміну на який укладається договір на розміщення рекламного засобу
до 3-х місяців – Кч =2
від 3-х до 6-и місяців – Кч = 1,5
понад  6 місяців – Кч = 1
    S – площа місця розташування рекламного засобу. визначається  як  сума  площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки  завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. 

для не наземного рекламного засобу:
П =  S × Бр × Кмр × Кч × Кs, де:
П – річна плата за тимчасове користування місцем розташування (грн.);
S – площа рекламного засобу (кв.м.) 
Бр – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює 5 % розміру мінімальної заробітної плати встановленої на початок поточного року.).
Км – коефіцієнт рекламної цінності території селища, 
для вул. Карпатська, вул. Привокзальна, вул. Пушкіна - Км = 2; 
для вул. Фабрична, селищного парку, перевалу Менчил - Км = 1,5;
для всіх інших вулиць селища - Км = 1; 
Кф – коефіцієнт функціонального призначення; (комерція – 2,5, соціальна реклама - 1,5, політична реклама - 3);
Кч – коефіцієнт залежний від терміну на який укладається договір на розміщення рекламного засобу
до 3-х місяців – Кч =2
від 3-х до 6-и місяців – Кч = 1,5
понад 6 місяців – Кч = 1
Кs – коефіцієнт, який в залежності від площі рекламного засобу становить:
S – до 1 кв. м. –  Кs = 1.0
S – від 1 до 2 кв. м. –  Кs = 0.75
S – понад 2 кв. м. –  Кs = 0,5
У разі користування місцем розміщення зовнішньої  реклами більше або менше одного року річна плата (П) ділиться на 12 і перемножується на коефіцієнт терміну користування місцем (відповідна кількість місяців)

	4.Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не залежить від змісту реклами.
	5.  Контроль за своєчасністю та повнотою сплати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами покладається на головного бухгалтера селищної ради.
  	6. Плата за розміщення рекламного засобу сплачується з моменту підписання договору на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами, починаючи з першого числа наступного місяця.
  	 7. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за  тимчасове   користування місцем розташування рекламного засобу у разі відсутності об’єкта   зовнішньої реклами.
	8. Воловецька селищна рада може переглядати тарифи, залежно від умов розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               рекламного ринку у сел. Воловець, але не частіше одного разу на рік.

Секретар  ради				                     		О.М. Карпишинець


















АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ
проекту  рішення Воловецької селищної  ради
 “Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами у селищі Воловець”

1 . Опис  проблеми.
	Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або повноваженим ним органом (особою). (“Типові правила розміщення зовнішньої реклами”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, п. 32).
	На даний час, не має нормативного документу, яким би встановлювалися розцінки за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в смт. Воловець.
	Разом з тим, мають місце звернення в Воловецьку селищну раду з боку юридичних та фізичних осіб з проханнями надати дозвіл на встановлення рекламних засобів та визначити плату за використання місць на яких вони будуть розміщені. Крім того, на об’єктах комунальної власності уже розміщено певну кількість малогабаритних рекламних конструкцій. За тимчасове користування місцями їхнього розташування оплата не проводиться. 

2.  Мета  регулювання.
Метою  проекту  рішення  є  збільшення  надходжень  коштів  до бюджету  селища. 

3.   Альтернативи. 
Збереження  існуючого  стану.  Альтернатива  відкинута  у  зв’язку з тим, що на даний час у смт. Воловець плата за тимчасове користування місцями розташування які знаходяться в комунальній власності не здійснюється. Внаслідок цього місцевий бюджет недоотримує кошти.

4.	Аналіз  отриманих  результатів.
Запропонований   проект   не  передбачає   додаткових   фінансових витрат по відношенню до теперішнього стану від органів місцевого самоврядування, комунального підприємства та  територіальної  громади міста.
	Очевидними є вигоди для територіальної громади та її представницького органу - Воловецької селищної ради, яка за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету селища отримає можливість збільшити витрати на розвиток соціальної інфраструктури селища.


Аналіз  регуляторного  впливу  склав
	
Спеціаліст 1-категорії 
Воловецької селищної ради 					М.В. Басюк

