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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Чотирнадцята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2017 року                № 426                                смт Воловець

Про внесення змін у Положення «Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами у селищі Воловець»

Розглянувши пропозицію постійної депутатської планово-бюджетної комісії (протокол від 30.01 2017 р.), керуючись вимогами Закону України «Про рекламу», «Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами», затвердженими постановою КМУ від 29.12.03 № 2067 та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

	Внести у Положення «Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої  реклами у селищі Воловець», затверджене рішенням сесії Воловецької селищної ради від 17.01.2012 № 270 наступні зміни:

	вказаний у п. 3 Положення Бр – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, прийняти і у подальшому застосовувати у розмірі 6 % від мінімальної заробітної плати встановленої на початок поточного року.


	Рішення 47 сесії Воловецької селищної ради від 14.05.2015 № 1111 вважати таким, що втратило чинність.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу планово-бюджетну комісію.



Селищний голова:                                                               М.А. Попелич









Додаток 1
до рішення сесії селищної ради
від 31.01.2017 р. № 426


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 × 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 6 % 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;
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 × Км × 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 6 % 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;
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

