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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                                 ДЕВ»ЯТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ  проект

Про  затвердження Правил 
розміщення зовнішньої реклами 
на території  міста Кремінна 


На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», рішень сесії Кремінської міської ради від 30.03.2011 № 7/3 «Про внесення змін та доповнень до Переліку регуляторних актів, які підлягають розгляду та затвердженню у 2011 році» та № 7/2 «Про скасування регуляторних актів, що втратили чинність»,  з метою удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Кремінна, забезпечення прозорості процедури одержання і погодження документів, які необхідні для отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, активізації діяльності розповсюджувачів зовнішньої реклами, сприяння розвиткові підприємництва в місті та поповнення міського бюджету, відповідно до Закону України «Про рекламу», керуючись  Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території міста Кремінна (далі Правила).
Додаток 1 на 13 арк.
2. Затвердити Порядок визначення площі місця розташування та розміру платежів за користування місцями (на будівлях, спорудах, інших конструкціях), що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна, для розташування об'єктів зовнішньої реклами.
Додаток 2 на  4 арк.
3. Затвердити Типовій договір на тимчасове користування місцями (на будівлях, спорудах, інших конструкціях), що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна, для розташування об'єктів зовнішньої реклами.
Додаток 3 на  7  арк.
4. Для здійснення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м. Кремінна визначити виконком міської ради. 
5. Єдиному дозвільному офісу Кремінського району забезпечити надання документів узгоджувального характеру щодо розміщення зовнішньої реклами на території міста Кремінна.  
6. Секретарю міської ради Колесніченко Л.В.  опублікувати в місцевих ЗМІ попередження до розповсюджувачів реклами в м. Кремінна стосовно приведення своєї діяльності у відповідність до вимог цього рішення протягом місяця, у тому числі подати заяви до Робочого органу на оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно  діючу комісію з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.  



	Міській голова								В.І.Гриценко   	 										Додаток 1
        до проекту рішення        
        сесії міської  ради
        

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами на території
м. Кремінна

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені згідно із Законом України "Про рекламу", Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 №2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", інших нормативно-правових актів України.
1.2. Правила встановлюють порядок здійснення розміщення в місті Кремінна зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.
1.3. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Кремінна.
Виключення складають ті суб'єкти господарювання, які розміщують рекламу власного підприємства, продукції, послуг при чому на власній або орендованій земельній ділянці або на власному будинку (споруді).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. В цих Правилах згідно із законодавством про рекламу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
алея – дорога в парку, саду, скверу, лісопарку, бульвару, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
виконавчий орган ради – виконавчий комітет Кремінської міської ради;
дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Кремінської міської ради, який дав право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або визначеної території на відкритій місцевості у межах м. Кремінна, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
Робочий орган – комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств», до повноважень якого цим Положенням віднесено регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу" (270/96-ВР).

2.2. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку встановленому цими Правилами.

2.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку у м. Кремінна.

3. Повноваження Робочого органу	
3.1. Робочий орган здійснює наступну діяльність:
	розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, вносить зміни у дозвіл, переоформлює дозвіл та продовжує строк його дії;
	надає у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальні завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
	приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету, про що інформує міського голову листом з доданням зави, необхідних до неї документів та довідкою про їх прийняття згідно п.4.1. та додатку 4 цих Правил;
	приймає рішення про надання дозволу чи про відмову у його наданні, про що інформує міського голову листом з доданням проекту дозволу з відповідними узгодженнями;
	підписує дозвіл головним архітектором Кремінського району на підставі рішення міського голови м. Кремінна, завіряє печаткою та видає дозвіл;
	веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів та план їх розміщення;
	може готувати та подавати відповідним органам та установам пропозиції щодо розмірів плати за надання послуг при оформленні дозволу на розміщення реклами відповідно до п.5. цих Правил на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.


4. Порядок надання дозволів
4.1. Для одержання дозволу робочому органу заявник подає: 
        - заяву за формою, затвердженою постановою КМУ від 29.12.03 №2067, до якої додаються:
	фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
	копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця, засвідчену належним чином .

Заявник вправі отримати від Робочого органу безкоштовну консультаційну допомогу щодо оформлення дозволу.

4.2. За наявності документів, передбачених пунктом 4.1. цих Правил, Робочий орган складає довідку відповідно п.4.6. цих Правил та направляє протягом трьох днів лист на ім'я міського голови (або заступника з відповідних питань) з висновком щодо перевірених документів та наданням заявнику пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету з поясненням причини відмови.
Після повернення документів разом з листом-висновком та резолюцією міського голови (або його заступника), заява реєструється Робочим органом  датою її надходження в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою, затвердженою Постановою КМУ від 29.12.03 №2067. 
Журнал повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані. Остання сторінка журналу повинна бути з засвідчувальним записом та печаткою.
Реєстрація заяви надає право заявнику щодо встановлення пріоритету на використання місця під розміщення реклами.
Робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою, затвердженою Постановою КМУ від 29.12.03 №2067, та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.
У разі відмови у встановленні пріоритету Робочий орган протягом трьох днів після повернення документів разом з листом-висновком з резолюцією міського голови (або його заступника) надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням причин, які стали підставами для відмови у наданні дозволу та повертає всі надані заявником документи, про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації.		

4.3. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати реєстрації заяви Робочим органом. 
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником Робочого органу не більш як на три місяці у разі:
	продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
	письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу. 

З моменту встановлення пріоритету до моменту укладення відповідних договорів на використання місць під рекламу плата за розміщення реклами з заявника не стягується.

4.4. Продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет вирішується Робочим органом. Відмова у встановленні пріоритету може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 
Інформація про подані заяви та встановлені Робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою до Робочого органу.

4.5. Протягом строку, зазначеного у пункті 4.3. цих Правил, заявник проходить всі необхідні узгодження, визначені Робочим органом, оформлює обидва примірники дозволу та подає їх Робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

4.6. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник Робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення. При наданні оформлених документів у повному комплекті представник Робочого органу видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою, затвердженої Постановою КМУ від 29.12.03 №2067. 
У разі, якщо під час перевірки поданих документів представником Робочого органу буде виявлено не комплектність або не додержання вимог щодо оформлення документів, зазначений представник Робочого органу пропонує заявнику усунути зазначені недоліки; після чого, у разі згоди заявника з цією пропозицією, повертає йому вказані документи для усунення цих недоліків. Про повернення вказаних документів заявнику робиться відповідна відмітка у журналі реєстрації.
У разі, якщо заявник не згоден усунути виявлені представником Робочого органу недоліки, зазначений представник приймає подані документи та видає заявнику довідку з описом поданих документів та характеристикою виявлених недоліків.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним. 

4.7. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 4.3. абз. 2 цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 4.6. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що Робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

4.8. Дозвіл погоджується:
	з власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою);
	з відділом архітектури та містобудування Кремінського району;

з землевпорядним відділом апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради у разі розташування рекламного засобу на земельній ділянці;
комунальним відділом апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради у разі розміщення рекламного засобу на будівлі, споруді, яка знаходиться в комунальній власності громади. 
На вимогу Робочого органу дозвіл погоджується з:
	Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
	відповідним центральним, або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду, відповідним органом з питань охорони культурної спадщини (у межах компетенції вказаних органів) – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;
	утримувачем інженерних комунікацій.

Зазначені в абзацах другому – восьмому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу – три роки.

4.9. У разі відмови у погодженні дозволу органами, зазначеними в абзацах другому – восьмому пункту 4.8. цих Правил, надсилається вмотивоване повідомлення за підписом відповідного керівника або уповноваженої ним особи.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 

4.10. Під час надання дозволу на розміщення  рекламного засобу втручання у форму та його зміст забороняється.	

4.11. Робочий орган протягом не більш як п'яти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає на ім'я міського голови (або його заступника) пропозиції та проект відповідного листа-висновку.

4.12. Документи, вказані в п.4.11. та подані на ім'я міського голови (або його заступника), розглядаються протягом п'яти робочих днів з дати їх одержання та повертаються до Робочого органу з резолюцією про надання дозволу або про відмову у його наданні.
У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник Робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою. 
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається Робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається Робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

4.13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби Інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

4.14. У наданні дозволу відмовляється у разі, коли:
	оформлення поданих документів не відповідає вимогам, встановленим даними Правилами;
	у поданих документах виявлені явно неправдиві відомості;
	має місце рішення Кремінської міської ради або її виконавчого комітету про передачу або надання в користування земельної ділянки, де планується розташування рекламного засобу, чи про надання дозволу або згоди на розроблення проекту відведення на вказану земельну ділянку;
	розташування рекламного засобу суперечить відповідним вимогам ДСТУ (державні стандарти України), ДБН (державні будівельні норми)  та цим Правилам. 

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. 

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством. 

4.15. Дозвіл надається строком на три роки, якщо менший строк не зазначено у заяві.

4.16. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.17. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

4.18. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати Робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6x9 сантиметрів).

4.19. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до Робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додається:
	технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу; 

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. 
Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її та надає лист-висновок міському голові (або його заступнику) щодо внесення відповідних змін у дозвіл.
 У зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути відмовлено з зазначенням обґрунтувань цієї відмови, про що Робочий орган протягом строку, зазначеному у даному пункті, письмово повідомляє заявника.
У зміні технологічної схеми рекламного засобу Робочим органом відмовляється у випадках, передбачених п.4.14. даних Правил.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 

4.20. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, Робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний письмово повідомити Робочий орган про час здійснення ним демонтажу рекламного засобу. В період демонтажу рекламного засобу плата за вказане місце не справляється.
Питання щодо розміщення розповсюджувачем зовнішньої реклами рекламного засобу на новому місці вирішуються в порядку, передбаченому даними Правилами для надання дозволів, при цьому у попередній дозвіл на розміщення зовнішньої реклами вносяться відповідні зміни.
Плата за надання Робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. 
Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці в порядку, визначеному даними Правилами.

4.21. Строк дії дозволу може бути продовжено.
Для продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не пізніш ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу подає до Робочого органу заяву у довільній формі з зазначенням бажаного строку його продовження.
Робочий орган протягом місяця з дати реєстрації заяви розглядає та перевіряє її на відповідність вимогам, зазначеним у п.4.2. цих Правил, після чого готує і подає міському голові (або його заступнику) відповідний лист-висновок.
У разі, якщо заява щодо продовження строку дії дозволу надана пізніш ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу, у продовженні строку дії дозволу відмовляється.
Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.
У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.
Відмітки щодо продовження строку дії дозволу, який був виданий до набрання чинності цими Правилами, робляться Робочим органом на останньому аркуші дозволу.
Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 
У продовженні строку дії дозволу відмовляється при наявності підстав, зазначених у п.4.14. цих Правил.


4.22. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду, дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом, звертається до Робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.	
До заяви додається:
	копія документа, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
	оригінал зареєстрованого дозволу;	
	письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);	
	копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця, посвідчена належним чином;	
	банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Прийняття документів здійснюється згідно з порядком, визначеним у п.4.6. цих Правил.
У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви наказом керівника Робочого органу вносяться відповідні зміни у дозвіл.	
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 

4.23. Дозвіл скасовується до закінчення строку його дії на підставі листа-висновку Робочого органу з відповідною резолюцією міського голови (заступника міського голови) у наступних випадках:
	за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.
Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається Робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством. 
У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, про що є відповідне рішення відповідного органу, а також у разі порушення чи (та) недодержання вимог до розташування зовнішньої реклами, передбачених ДСТУ (державні стандарти України), ДБН (державні будівельні норми) та цих Правил, виконавчим органом за пропозицією Робочого органу розглядається питання щодо припинення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
У разі порушення чи (та) недодержання вимог до розташування зовнішньої реклами, передбачених ДСТУ (державні стандарти України), ДБН (державні будівельні норми) та цих Правил, вищезазначені дії здійснюються виконавчим органом після письмового попередження про це розповсюджувача зовнішньої реклами, зробленого Робочим органом. 
Вищезазначене письмове попередження розповсюджувача зовнішньої реклами здійснюється Робочим органом шляхом надсилання рекомендованого поштового відправлення або шляхом вручення вказаного попередження розповсюджувачу зовнішньої реклами під його особистий підпис.

5.  ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ РОБОЧОГО ОРГАНУ ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ 
В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

5.1. Робочий орган може визначати та клопотати перед міською радою, міськвиконкомом, іншими структурами, які можуть надавати платні послуги, про надання таких платних послуг: 
	виготовлення топогеодезичних документів із знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;
	розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
	надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про можливі місця розташування рекламних засобів;
	надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
	погодження питань щодо надання дозволу з зацікавленими органами (особами).


5.2. Зазначені у пункті 5.1 цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.

5.3. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, встановлюється відповідно до Порядку визначення розміру платежів за користування місцями (на будівлях, спорудах, інших конструкціях), що знаходяться в комунальній власності, для розташування об'єктів зовнішньої реклами та Типового договору (додатки 2, 3). Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності перераховується: 50% - відповідному підприємству, установі, організації, 50% - в міський бюджет. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, балансоутримувачем якого є Кремінська міська рада, цілком перераховується до міського бюджету. 
Орендні відносини між Кремінською міською радою та розповсюджувачами реклами регламентуються Типовим договором (відповідно до Постанови КМУ від 29.12.03 № 2067). 
Плата за місця, що перебувають у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). 
Але щодо всіх цих випадків, розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні пройти процедуру отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами відповідно до розділу 4 цих Правил.

5.4. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

6. Вимоги до розташування зовнішньої реклами

6.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
	розміщуватися з додержанням вимог, зазначених у пунктах 6.6.– 6.16. цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням осяжності дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
	освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
	фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
	на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2-х метрів від поверхні землі;
нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах, тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
	у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну лінію з фасадами будівель або огорожами;		
	розміщуватись з забезпеченням осяжності реклами на раніше встановлених рекламних засобах.

6.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

	на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
	на висоті менше 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;	
	на відстані менш ніж 50 метрів один від одного, якщо рекламны засоби будуть встановлюватись паралельно один одному;
	на будинках дошкільних, шкільних та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.


6.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду, відповідним органом з питань охорони культурної спадщини.

6.4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаки для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від краю території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.	

6.5. Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 6.1.- 6.4. цих Правил, є вичерпним. 

6.6. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу, здійснюється відповідними підприємствами, установами та організаціями.

6.7. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи, що здійснюється відповідними підприємствами, установами та організаціями.

6.8. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством. 

6.9. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

6.10. Під час розміщення рекламних засобів не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.11. При виготовленні усіх типів рекламних засобів рекомендується використовувати матеріали, які відповідають сучасним вимогам якості та дизайну.

6.12. Рекламні засоби повинні підтримуватись у належному технічному стані та естетичному вигляді особою, яка отримала дозвіл.

6.13. Рекомендується встановлювати однотипні рекламні засоби в межах візуального контакту.

6.14. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. 

6.15. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

6.16. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

7. Контроль за дотриманням цих Правил та відповідальність за їх порушення

7.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють в межах своєї компетенції: Робочий орган, Кремінська міська рада та інші органи відповідно до законодавства.

7.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює нагляд за додержанням цих Правил, інформує Кремінську міську раду, яка розглядає порушення та приймає рішення про інформування розповсюджувача зовнішньої реклами, з вимогою усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги Кремінська міська рада  приймає рішення про передачу відповідної інформації до обласної ради з питань реклами, або уповноваженому органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Луганській області у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством. 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Кремінської міської ради та її виконавчих органів.
8.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку. 



Секретар міської ради    		                 Л.В. Колесніченко
							 








 Додаток 2                                                                                                                                   до проекту рішення 
     сесії міської  ради	                                                                                                                          

ПОРЯДОК 
ВИЗНАЧЕННЯ площі місця розташування рекламного засобу та РОЗМІРУ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ 
(на будівлях, спорудах, інших конструкціях), 
ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ територіальної громади міста Кремінна,
 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ об'єктів зовнішньої реклами.

	Визначення площі місця розташування рекламного засобу.


1.1. Площа місця розташування наземного та дахового рекламного засобу (площа місця на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків /будівель/ та споруд, на якій розміщується спеціальна конструкція) визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та площі прилеглої ділянки завширшки 0,5 м за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

При визначенні горизонтальної проекції рекламного засобу, бетонна плита і колони, на яких монтується рекламна конструкція, в розрахунок не беруться. 

Площа, зайнята під рекламний засіб, обчислюється за формулою:

S = ( L+ 2b ) х ( a +2c) = кв м., де

L - довжина горизонтальної проекції рекламного засобу від 1,0 м і більше;
b - ширина прилеглої території по довжині проекції = 0,5м;
а - ширина горизонтальної проекції рекламної конструкції;
с - ширина прилеглої території по ширині проекції = 0,5 м.

1.2. Площа місця розташування неназемного та недахового рекламного засобу (для щитових рекламних засобів на стінах будівель та споруд, а також різного виду банерів на опорах вуличного освітлення, електромереж, контактної мережі, над проїжджою частиною доріг, тумб, стелл та банерів комунальної форми власності) дорівнює добутку довжини вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Площа, зайнята під вищезазначені рекламні засоби, обчислюється  за формулою: 
S = ( L х h ) = кв.м., де
L - довжина вертикальної проекції рекламного засобу; h - висота рекламного засобу.
1.3. Для вертикальних та горизонтальних рекламних кронштейнів на стінах будівель та споруд площа місця, на якому розміщуються рекламні кронштейни визначається, як сума площі бокової проекції рекламного кронштейна на це місце та площі прилеглої ділянки завширшки 0,5 м по периметру бокової проекції рекламного кронштейна. 
Розміри площі зайнятої під такі рекламні кронштейни визначаються за формулою:

S к = ( h + 2 х 0,5) х ( L + 2 х 0,5) = кв. м. , де
h - висота рекламного кронштейна; L - довжина бокової сторони кронштейна.

2. Порядок обчислення плати за тимчасове користування місцем
розташування рекламного засобу.

2.1. Розмір плати визначається, виходячи з економічної оцінки території міста. Відповідно цього територія міста Кремінна  умовно поділяється на чотири укрупнені економіко-планувальні зони, за коефіцієнтами яких розраховується розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами.
Межі цих  зон для розміщення зовнішньої реклами визначаються переліком і межами вулиць, а саме: 

№ з/п
№ зони
Розміщення зони
1.
І зона
пл. Красна від вул. Титова до УПСЗН (музей)
Транзитні автодороги:
вул.Донецька – Кірова – Інтернаціональна
вул. Озерна, вул.Переїздна сел. Ст. Краснянка
Житловка – Транзит (Луганск-Сватово)
вул.Титова – вул.Куйбышева
пров.Кошевого – пл. Кооперативна – вул. Кооперативна
2.
ІІ зона
Об’їзна  дорога (вул. Дражевського, Декабристів, Хвойна, Полнова) , вул. Совєтська (від пл. Красна до пров. Совєтського), вул. Шевченко (від Совєтська до вул. Побєди), вул. Побєди, вул. Октябрська (від вул. Титова до вул. Побєди),  пров. Октябрський, вул. Вокзальна (район залізничного  вокзалу), вул. Санаторна (від об’їзної  дороги до бази відпочинку «Прелесное»)
3.
ІІІ зона
вул. Октябрська (від  вул. Побєди до вул. Горького),
ул. Шевченко (від вул. Побєди до пров. Спортивного),
вул. Дзерджинського, сквер клубу шахти «Кремінна»
пл. Піонерська, пл. Петровського
4.
IV зона
Інші вулиці та провулки

2.2. Базовою місячною ставкою розміру плати є 50% базової вартості одного квадратного метра землі, визначеного рішенням     сесії Кремінської  міської ради від  28.02.2007р.  № 9/7  «Про завтвердження грошової оцінки земель м. Кремінна»   (складає   29,79 гривень) і встановлюється в розмірі 15 гривень  ( з округленням 29,79  до 30 і поділеного на 2 дорівнює 15)
         Місячний розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами  визначається за формулою:

Оп.м. = 15  грн. х П.м.х Кк   де:
Оп.м. – оплата місця розміщення зовнішньої реклами,
П.м – площа місця розміщення зовнішньої реклами в метрах квадратних з округленням до значення десятої частини дробів (0,1;0,2 і т.д.)
К.к. – коригуючий коефіцієнт 
Кількість площин
Коригуючий коефіцієнт
Одна
1,0
Дві
2,0
Три
3,0
Чотири 
4,0
 
2.3.Місячний розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами   підвищується:  
2.3.1. На 100% при розміщенні конструкції для зовнішньої реклами на опорах контактної вуличної освітлювальної мережі для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів.
   2.3.2. При розміщенні конструкцій ( за винятком виносних тимчасових щитів) для зовнішньої реклами: 
	 I зона – на 30%;
	 ІІ зона – на 20%;
	 ІІІ зона – на 10%.


2.4.Місячний розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами понижується на 50% при розміщенні :
2.4.1. кронштейнів на стінах будівель;
2.4.2. світлових художньо-просторових рекламних композицій (неон, світловий шнур)
2.4.3. у вітринах магазинів або інших торговельних підприємствах;
2.4.4. при проведенні концертної, гастрольної зовнішньої реклами та реклами виставок товарів та послуг;

2.5.Розмір плати для розміщення конструкцій (виносних щитів) на прилеглих та прибудинкових територіях будівель, якщо розмір місця їх розміщення горизонтальної проекції рекламного засобу не перевищує два квадратних метра і конструкція встановлюється тимчасово, на період робочого часу торговельного або іншого суб’єкта підприємницької діяльності  закладу (підприємства, установи, організації), встановлюється в розмірі 25% від місячного розміру  плати за місце відповідного зонального коефіцієнту.

2.6. Розмір плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища, визначаються відповідним договором, що укладається з організаторами таких заходів і встановлюється в розмірі 30 грн. за добу.  

2.7. Розмір плати обчислений без податку на додану вартість  є нижньою межею для розрахунків розмірів плати за місце розміщення зовнішньої реклами і, при необхідності встановленої рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради, визначається шляхом коригування розміру плати попереднього року на рівень інфляції за цей період.

2.8. Виконком може переглядати тарифи в звязку з розвитком ринку з рекламних послуг у м. Кремінна  або у випадках, передбачених законодавчими актами України.

2.9. Плата за користування місцями нараховується з моменту укладання відповідного договору (додаток 3), після оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2.10. Плата вноситься авансом не пізніше 10 числа місяця, що передує звітному.

2.11. Фізичні та юридичні особи, яким надано місце для розташування спеціальних конструкцій, мають право здійснити плату за користування місцями наперед за кілька місяців, але не більше шести місяців терміну дії договору, яким надано місце у користування.

2.12. За несвоєчасне виконання своїх грошових обов’язків по внесенню плати користувач місцем розміщення зовнішньої реклами сплачує “робочому органу” пеню у розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен прострочений день. Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє на час нарахування пені згідно з діючим законодавством.

2.13. Несплата платежів протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання Договору. При цьому з користувача місцем зовнішньої реклами стягується заборгована сума плати з нарахуванням пені за кожен день прострочення платежу.
  Секретар міської ради    			                        Л.В.Колесніченко								 

  											 Додаток 3                                                                                                                                    до проекту рішення 
сесії міської  ради                                                                                                                                     


ДОГОВІР №_______
на тимчасове користування місцями (на будівлях, спорудах, інших конструкціях),  що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна
для розташування об'єктів зовнішньої реклами
 м. Кремінна
         «___»___________р.


_________________________________ (балансоутримувач), що діє на підставі Статуту та у подальшому іменоване «Уповноважений орган», в особі ______________________________________________________________________, діючого на підставі Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Кремінна, затвердженого рішенням сесії ___________ міської ради від __________ № __________, з одного боку, та ___________________________________,у подальшому іменоване «Користувач», в особі ________________________, діючого на підставі __________, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. «Уповноважений орган» надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місця, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Кремінна, а «Користувач» використовує ці місця для розташування спеціальних конструкцій та здійснює плату за користування місцями згідно розділу 4 договору.
1.2. Терміни «спеціальні конструкції», «рекламоносії», «місця розташування спеціальних конструкцій», «дозвіл» та інші вживаються у значенні, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті ________________, затвердженими рішенням сесії _______________ міської ради від ______________ №_______________.
1.3. Місця для розташування рекламних засобів передаються «Користувачу" протягом 5-ти днів з моменту підписання цього договору згідно Акту прийому-передачі.

2. ДІЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє з «__»_________________ р. до «___»_______________ р.
2.2. Цей договір може бути подовжений на той же термін і на тих же умовах тільки за письмовою угодою сторін, укладеною сторонами цього договору не пізніше ніж за 30-ти днів до закінчення дії цього договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. «Уповноважений орган»  має право:
3.1.1. Вимагати від «Користувача» додержання вимог чинного законодавства з питань реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Кремінна, правил забудови і благоустрою території міста, містобудівних норм. 
3.1.2. Використовувати на підставі додаткової угоди з «Користувачем» рекламну поверхню спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації на безкоштовній основі або на інших умовах, встановлених сторонами.
3.1.3. Здійснювати перевірки додержання «Користувачем» положень цього договору.
3.2. «Уповноважений орган» зобов'язується:
3.2.1. Передати «Користувачу» місця для розташування спеціальних конструкцій на підставі Акту прийому-передачі.
3.2.2. Не надавати місця, що надані «Користувачу», у користування іншим особам на протязі всього терміну дії договору.
3.2.3. Забезпечити «Користувачу» вільний доступ до наданого у користування місця дня монтажу або демонтажу спеціальних конструкцій та їх обслуговування на протязі терміну дії договору.
3.3. «Користувач»  має право:
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розташування спеціальних конструкцій.
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розташування на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Кремінна.
3.3.3. Вимагати зменшення плати, якщо в силу обставин, за які він не відповідає, можливість ефективного використання місця значно зменшилась.
3.3.4. Вимагати від «Уповноваженого органу» усунення недоліків, які не були застережені в Акті прийому-передачі місця розташування спеціальних конструкцій, або при усунуненні  їх власними силами  вимагати відшкодування витрат від «Уповноваженого органу» шляхом зарахування в плату за користування місцем. 
3.4. «Користувач»  зобов'язується:
3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Кремінна.
3.4.2. Одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у встановленому порядку, дотримуватись вимог Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Кремінна, правил забудови і благоустрою міської території.
3.4.3. Утримувати місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечувати виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця з належному стані, нести всі витрати щодо їх експлуатації.
3.4.4. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця, рослинності, що на ньому росте, та комунікацій, що закладені у цьому місці.
3.4.5. Підтримувати рекламний засіб у стані, що відповідає виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами та архітектурно-містобудівним нормам. У випадку псування або приведення в непридатність спеціальної конструкції, своєчасно проводити її заміну.
3.4.6. Своєчасно і у повному обсязі відповідно до розділу 4 цього договору сплачувати платежі за користування місцями.
3.4.7. Здійснювати переобладнання, реконструкцію або інші поліпшення наданих у користування місць за власні кошти тільки за письмовою згодою «Уповноваженого органу».
3.4.8. Не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України «Про рекламу».
3.4.9. Без перешкод допускати до наданих у користування місць представників «Уповноваженого органу» з метою перевірки їх використання, дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Кремінна Правил забудови і благоустрою міської території та цього договору.
3.4.10. Відшкодовувати у повному обсязі «Уповноваженому органу» матеріальну шкоду, у разі  її заподіяння місцю розташування спеціальної конструкції з вини «Користувача».
3.4.11. Звільнити місце і передати його в належному стані за актом «Уповноваженому органу» з порядку, визначеному розділом 5 цього договору.
3.4.12. Передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним) у користування (суборенду) допускається у разі переоформлення «Користувачем» дозволу на розміщення реклами, при цьому плата не повинна перевищувати плати за користування даним місцем "Користувачем".
3.4.13. У разі продажу спеціальної конструкції іншій особі (фізичній, юридичній) цей договір припиняє свою чинність, а з новим власником має бути укладений новий договір користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів. 
3.5. У разі виникнення негайної потреби в проведенні реконструкції, ремонту, будівництва на місці (або місця) розташування спеціальної конструкції, які зумовлюють необхідність відступу від цього договору і Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Кремінна, «Уповноважений орган» у триденний термін надсилає «Користувачу»  письмове повідомлення про це за підписом начальника _______________ (Робочого органу) та у десятиденний термін з початку реконструкції, ремонту, будівництва вирішує питання про надання права на використання рівноцінного місця.
При цьому відшкодування витрат «Користувачем», пов'язаних з демонтажем та монтажем спеціальної конструкції на новому місці, проводиться «Уповноваженим органом»  у розмірі фактичних видатків. Зміни у дозвіл вносяться Робочим органом на безоплатній основі.
Якщо «Користувач» не звільняє місця розташування спеціальної конструкції і не дає згоди на розміщення її на новому місці, то "Уповноважений орган" має право звернутися в суд (арбітражний суд) для розірвання договору в односторонньому порядку.
Якщо «Користувач» звільнив місце розташування спеціальної конструкції, але не дає згоди на розташування спеціальної конструкції на новому місці, то договір може бути розірваний за погодженням сторін або в односторонньому порядку через суд (арбітражний суд). При цьому «Користувачу» відшкодовуються «Уповноваженим органом» видатки, пов'язані з демонтажем спеціальної конструкції. Якщо договір не був розірваний, то після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва місця розташування спеціальної конструкції розповсюджувач зовнішньої реклами має приорітетне право на поновлення дозволу на це місце. В такому разі плата за користування місцем для розміщення спеціальної конструкції не здійснюється за весь термін, протягом якого проводилась реконструкція, ремонт, будівництво.

4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розмір плати за всі надані у користування місця визначається відповідно до Порядку визначення розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна, для розташування реклами, затвердженого рішенням _____________ сесії міськради від_________№_________ за наданням «Користувачу» розрахунку плати, затвердженого балансоутримувачем.
4.2. При укладенні цього договору плата за надання у користування місця здійснюється щомісяця.
4.3. Внесення плати за користування місцями здійснюється авансом до 10 числа місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.
4.4. Плата за користування місцями нараховується з моменту оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
4.5. «Користувач» мас право здійснити плату наперед за кілька місяців дії договору, але не більше як за 6 (шість) місяців.
Якщо у подальшому буде змінено розмір такої плати, «Уповноважений орган» не має права вимагати від «Користувача» доплати за той період дії договору, за який була здійснена попередня оплата платежів за користування місцями, крім пункту 4.5.
4.6. Розмір плати за користування місцями, наданими «Користувачу», може бути змінено за погодженням сторін.
Розмір плати за користування місцями може бути змінено на вимогу однієї із сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.
Зміна розміру плати за користування місцями повинна бути оформлена рішенням міськвиконкому, про що «Уповноважений орган» у письмовій формі зобов'язаний сповістити «Користувача» не пізніше ніж за 15 календарних днів до строку уплати.
4.8. Внесення плати згідно з пунктами 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 здійснюється «Користувачем» шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок «Уповноваженого органу» у встановлені цим договором строки.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ
5.1. У випадку припинення дії цього договору на будь-яких підставах, передбачених пунктами 7.1.-7.2. цього договору, повернення місць, наданих у користування, здійснюється «Користувачем» на підставі Акту прийому-передачі, який підписується уповноваженими представниками «Уповноваженого органу» і «Користувача».
5.2. Протягом 7-ми днів після припинення дії цього договору «Користувач» зобов'язаний звільнити надане у користування місце і передати його «Уповноваженому органу».
При цьому демонтаж спеціальної конструкції та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) проводиться «Користувачем».
5.3. Місце вважається фактично переданим «Уповноваженому органу» з моменту підписання Акту прийому-передачі.
5.4. Місце, що було надане в користування повинно бути передане «Уповноваженому органу» у стані, не гіршому від того, який був на момент передачі місця «Користувачу».
5.5. «Уповноважений орган» відшкодовує «Користувачу» видатки, пов'язані з поліпшенням місця розташування спеціальних конструкцій, у разі залишення їх «Уповноваженому органу». Якщо поліпшення місця розташування спеціальних конструкцій можна відокремити без шкоди для місця, вони можуть бути вилучені «Користувачем». Дане питання вирішується за домовленістю сторін.
5.6. У разі невиконання вимог "Уповноваженого органу" щодо звільнення "Користувачем" місця розташування спеціальної конструкції "Уповноважений орган" має право власними силами провести демонтаж спеціальних конструкцій, що розташовані на займаному "Користувачем" місці, з наступним відшкодуванням «Користувачем» витрат «Уповноваженого органу», пов'язаних з проведенням робіт з демонтажу і надання послуг по зберіганню демонтованих спеціальних конструкцій.
Демонтаж у такому випадку проводиться в порядку, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Кремінна .

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За несвоєчасну або неповну сплату платежів за користування місцями, наданими «Користувачу» для розташування спеціальних конструкцій, останній сплачує «Уповноваженому органу» пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.
6.2. У випадку прострочення повернення місць, наданих у користування, при припиненні цього договору, «Користувач» сплачує «Уповноваженому органу» штраф у розмірі 100 гривень за кожний день прострочки.
6.3. «Уповноважений орган» не відповідає за недоліки місць, наданих «Користувачу», які були їм застережені в Акті прийому-передачі.
Незазначені в Акті прийому-передачі недоліки повинні бути усунені «Уповноваженим органом» за свій рахунок або можуть бути усунені «Користувачем» з відшкодуванням йому вартості зроблених видатків шляхом заліку їх в рахунок плати за користування місцем. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗГЛЯД СПОРІВ
7.1. Цей договір припиняє свою дію:
а) за згодою сторін;
б) по закінченню терміну дії договору;
в) у випадку припинення діяльності однієї із сторін договору без правонаступництва;
г) у випадку продажу рекламного засобу згідно з п.3.4.13.;
г) у випадку дострокового розірвання договору на підставах, передбачених п.7.2.;
д) в інших випадках, передбачених законодавством. 
7.2. Договір може бути розірваний тільки за взаємною згодою сторін. Одностороння відмова від договору не допускається. Кожна із сторін в разі невиконання або неналежного виконання іншою стороною своїх зобов'язань за договором вправі звернутися до суду, арбітражного суду з вимогою про дострокове розірвання договору.
7.3. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою «Уповноваженого органу» у встановленому законодавством порядку може мати місце в таких випадках:
а) якщо «Користувач» погіршує місця, що надані йому, утримує їх в неналежному стані (засмічення території, пошкодження місця тощо) або реклама знаходиться в непривабливому стані;
б) якщо «Користувач» несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі за користування місцями, визначені розділом 4 цього договору, протягом 3-х місяців після закінчення встановленого терміну сплати;
в) нецільового використання наданих у користування місць, зокрема розміщення на спеціальних конструкціях інформації, що не є рекламою, крім соціальної рекламної інформації, що розміщується згідно з п.3.1.2. договору, а також якщо інформація суперечить вимогам Закону України «Про рекламу».
г) у випадку, передбаченому п.3.5. цього договору;
7.4. Всі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою сторін, крім випадків, передбачених пунктів 4.5 договору.
8.2. Всі права та обов'язки сторін згідно з цим договором у повній мірі переходять до правонаступників сторін.
8.3. Цей договір укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«Уповноважений орган»:




«Користувач»:





Від «Уповноваженого органу»
______ /____________ /

Від «Користувача»
______ /_____________ /




Секретар міської ради    		                  Л.В. Колесніченко							 

