
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
Про зміни до рішення міської 
ради від 11.01.2008 року № 587 
 
 

З метою впорядкування механізму розміщення засобів зовнішньої 
реклами на території м. Ужгорода, враховуючи постанову Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської області від 09.07.2013 року по справі № 
308/4808/13-а щодо скасування рішення Ужгородської міської ради від 
27.09.2012 року № 654 «Про зміни до рішення ІV сесії міської ради V 
скликання від 11.01.2008 року № 587», керуючись ст. 26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Внести зміни в Додаток до Положення про надходження плати за 
тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування 
рекламних засобів, затверджений рішенням ІV сесії міської ради V скликання 
від 11.01.2008 року № 587 «Про внесення змін до «Положення про 
надходження плати за тимчасове користування місцями комунальної 
власності для розташування рекламних засобів», затвердженого рішенням 
ХХІХ сесії міськради ІV скликання від 04.06.04 № 315, виклавши його у 
новій редакції згідно з додатком. 

 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов     



                                                                                       Додаток 
                                                                                   до Положення про надходження плати за тимчасове користування   

                                                                        місцями комунальної власності для розташування рекламних 
                                                                  засобів, затвердженого рішенням ХХІХ сесії міськради ІV  

                 скликання від 04.06.04 № 315                 
                            
 

Місячна плата за тимчасове користування місцями комунальної власності для розміщення рекламних 
засобів, плата за 1 кв.м. (грн.), в т.ч. ПДВ 

 
 

Назва 
засобу 

 

Центральна зона Серединна зона Периферійна зона 

наземні 
рекламні 
засоби 

48 
 

36 
 

24 
 

не наземні 
та надахові 
рекламні  
засоби 

18 
 

12 
 

6 
 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                                                                                 С. Король 
 



 
Супровідна записка 

 
 

 
Плата за тимчасове використання місць для розміщення зовнішньої 

реклами справляється відповідно до рішення ІV сесії міської ради V скликання  
від 11.01.2008 року № 587 «Про внесення змін до «Положення про 
надходження плати за тимчасове користування місцями комунальної власності 
для розташування рекламних засобів», затвердженого рішенням ХХІХ сесії 
міської ради ІV скликання від 04.06.2004 року № 315. 

27.09.2012 року Ужгородською міською радою прийняте рішення № 654 
«Про зміни до рішення ІV сесії міської ради V скликання від 11.01.2008 року № 
587». Окремим пунктом даного рішення зменшено із коефіцієнту 10 до 2 розмір 
плати за користування місцями комунальної власності міста для розташування 
рекламних засобів фізичними та юридичними особами, що не зареєстровані 
платниками податків у м. Ужгороді. 

На виконання роз’яснення ДПІ у м. Ужгороді, відповідно до якого «плата 
за тимчасове використання місць комунальної власності для розміщення 
зовнішньої реклами є об’єктом оподаткування ПДВ і підлягає оподаткуванню 
ПДВ на загальних підставах за основною ставкою» розмір місячної оплати 
збільшено на ставку ПДВ (затверджено Додатком до рішення міської ради № 
654) 

Однак, враховуючи вимогу територіального відділення 
Антимонопольного комітету в Закарпатській області щодо усунення порушень 
(стосовно застосування коефіцієнту 2 для суб’єктів підприємницької діяльності, 
які не зареєстровані у як платники податків у м. Ужгороді) та захисту вільної 
економічної конкуренції рішенням сесії Ужгородської міської ради від 
28.12.2012 № 771 скасовані відповідні коефіцієнти. 

Разом з тим, постановою Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області скасоване рішення  № 654 включно із Додатком. 

Враховуючи вищевикладене, департамент міського господарства подає 
проект рішення «Про зміни до рішення міської ради від 11.01.2008 року № 587» 
та просить його підтримати. 

 
 

Директор департаменту                                                                      О. Касперов 
 
 


