
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про розгляд .~pOTecтy Броварського міжрайонного проку;dра 

радника lOСТИЦl1 Щербини С.А. від 20.11.08 Н2 3762 вих на рішення 
Бро~арської міської р~и від 23.03.06 Н2 976-46-05 "Про заборону 
РОЗМІщення малих аРХІтектурних форм торговельного призначення 

на вули~ парках, скверах та площах міста" 

Розглянувши протест Броварського міжрайонного прокурора радНИІса 
юстиції Щербини С.А. від 20.11.08 Х2 3762 вих на рішення Броварської 
міської ради від 23.03.06 Х!! 976-46-05 "Про заборону розміщення малих 
архітектурних форм торговельного призначення на вулиЦJlX, парках, 
скверах та площах міста" щодо скасування зазначеного рішення як 

незакоШІОГО та заслухавши інформацію виконуючого обов'язки міського 
голови - секретаря ради Сапожка І.В., керуючись ст. 21 Закону Украіни 
"Про прокуратуру", ст. 59 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Задовольнити протест Броварського міжрайошlOГО прокурора радника 
юстиції Щербини С.А. від 20.11.08 Х!! 3762 вих .. на рішення Броварської 
міської ради від 23.03.06 Х!! 976-46-05 "Про заборону розміщення малих 
архітектурних форм торговельного призначення на вулицвх, парках, скверах 

та площах міста". 
2. Скасувати рішення Броварської MiC~Koi ради від 23.03.06 Н!! 976-46-05 

ССПро заборону розміщення малих apX1TeICIYP~ ~?PM торговельного 
ПРИзначеШІЯ на вулицях, парках, скверах та площах МІста . • .-

3. В 10-деивий термін повідомити Брова~ського мnкраионного 
ПРокурора радника юстиції Щербину С.А про насmдки розгляду протесту 

Х!! 3762 ВИХ від 20.11.08. . 
4.КоН'ІрОЛЬ за виконанням цього РШІення покласти на заступника 

міського голови Руденха В.В. 

Виконуючий обов' язки Micь~ 
ГОлови - секретар ради 

І.В.СапО)ІСКО 

м.Бровари 

~~1.: f~..p}008 року 
, .. 

.. 



ПОДАННЯ: 

ВикоиYlОЧИЙ обов' язки міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

_---.:~~~~-_ Сапо>ІСКО І.В. 

Нач8ЛЬНШ< відділу містобудування 
та архітеюури - головний . . 
аРХІтектор МІста ---.,.f!v+-1. ___ Рибакова Л.Є. 

Начальник юридичного . . 
ВЩДШУ r С3ІІ:ер І.Г. 

Начальник зaraльвоro відділу /~ 
/' r ~ 
~ .?--

ГнатюкН.І. 
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! :. j 

.. .. . ,. 
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І 
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

БРОВАРСЬКА МІ?КР Аі!оННА ІІРОКУР АТУРА 
КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

07401, М. Бровари, вул. Киї·всьц 137 тм.: 5-22-24, факс 5-21-38 

20.11.08 Н!! Jre,rїJuм Сесії Броварської міської раДl1 
КІІЇВСЬКОЇ області 

ПРОТЕСТ 

на ріUIЄННЯ Броварської 'міськоїради «Про заборону 
РО3Аfіщєння ,Малих архітектурних фОр,М торговельного призначення на 
ВУЛІІЦJIX, парках, скверах та площах 'міста» 

від 23.03.06 Ng 978-46-04 

Броварською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку 
додерж8НIIJI вимог законодавства при виданні правових актів органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема Броварською 

міською радою Київської області. 
В ході перевірки встановлено, що рішенНJIМ Броварської міськоі ради 

«Про заборону розміщеНВJI нових малих архітектурних форм торговельного 
призначеННJI на вулицях, парках, скверах та площах міста» від 23.03.06 Н!! 
978-46-04 заборонено розміщеННJI нових малих архітеrrypних форм 
ТОРГовельного призначеНВJI на вуJIИЦlX, парках, скверах та площах. 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 19 Конституції Украіни органами 
м!сцевого самоврядувaНВJI та іх посадові особи зобов' JlЗані діяти лише на 
IItДcтaвi, в межах повнова>кень та У спосіб, що передбачені Конституцією та 
заковами Украіни. 

Згідно п. 44 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве самовр~aJПIJI в 
УІСраіві» до викmoчної компетенції сїльських, сеJIИI.ЦНИX та МІських рад 
належать, зокрема, встановлення відповідно до законодавства правил з 

lIIrraВЬ благоустрою територій населеногО пункту. . u 

Відповідно до ст. 21 Закону Украіни «ІІро благоустрш населених 
~» елементами благоустрою є мапі архітектурні форми. .. 

З набранням чинності часТИНИ першої статті 4 Закону Укр81НИ "Про 
д?ЗВЇnЬву систему у сфері господарської діяльності" з 05.10.2006 правових 
nlД~aв ДJIJI видачі органами місцевого самоврядув~ дозволу ва 
РОЗМlщенни об'єктів то гівлі та сфери послуг немає, осК1ЛЬКИ зазн~ченим 
Заковом р б·· сть одержання документа дозвшьного 
ха визначено, що нео ЮДИ1 u идавати доvvuент 
Patтepy . u орган уповноважеиии в .".1--

дОЗВ· та дозвшьнии '. ні вИЮПОЧИu.D~ЗЯrw;I...-gWiilВмОМIlAI·""" ___ -
IJIыlгoo характеру, мають бути встановле І &Jt-pcивll ~~ 

ВхІ..АниЙ .t:~/5)~ ~ 
.' 3).. /1 iJI'" 



• Згідно Методич~их рекомендацій щодо встановлення порядку 
ро3Мlщен~ малих аРХІтектурних форм для здійснення підприємницької 
дiяJJЬНОСТ1, затверджених наказом міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства від 04.09.06 Н!! 296 малою 
архітектурною формою для здійснення підприємницької діяльності є 
невелика одноповерхова споруда, яка використовується із полеrmених 
конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Малі 
архітектурні форми є пересувними або стаціонарними. 

Пунктом 8 вказаних Методичних рекомендацій для отримання дозволу 
на розміщення стаціонарної або пересувної малої архітектурної форми 
суб'єкт підприємницької діяльності подає до районної у містах Києві та 
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, 
селищної, міської, районної в місті ради письмову заяву встановленої форми, 
у вій зазначаються бажане місце та термін розміщення, функціональне 
призначення і характеристика об'єкта. 

Відсутність або невідповідність законодавству одного з документів ДJIJI 
отримaннJI дозволу на розміщення малої архітектурної форми, зазначених у 
nyвктi 8 Рекомендацій, може бути підставою для відмови у прийнятті заяви 
або у наданні дозволу на розміщення малої архітектурної форми. 

Таким чином, діючим законодавством не передбачені дії дозвільного 
характеру у вигляді заборони щодо розміщення на території адміністративно
територіальної одиниці будь-яких споруд, що являють собою малі 
архітеІаурні форми, як таких що порушують правила благоустрою території 
населеного пункту. 

на підставі викладеного, керуючись ст. 21 Закону Украіни <dIpo 
прокуратуру», -

ВИМАГАЮ: 

1. Скасувати рішення Броварської міської ради <dIpo заборону 
РОЗміщення нових малих архітектурНИХ форм торговельного призначевня на 

вуЗПЩих, парках скверах та площах міста» від 23.03.06.N!! 978-46-0~. . 
2. Протест ~oкypopa зупиняє дію опротс:стов~оro акта І II1ДПJIГ8Є 

Обов'JIЗКОВОМУ розгляду У десятиденний cтpo~ ПІСЛЯ ного надходжевня. Про 
наслідки розгляду протесту в цей же строк ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ прокурору. 

вроварсысіi міжраіонний прокурор 
Pa.цhlllC юстиції 

С.Щербина 
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